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SARI 

 

Rahmawati, Mahjiatul Lailia. 2013.“Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi 

Berdasarkan Sistem Activity Based Costing pada CV Ijen Finisha Ajibarang, 

Banyumas”. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I. Prof. Dr. H. Achmad Slamet, M.Si. Pembimbing II. Dwi 

Cahyaningdyah, S.E, M.M. 99 halaman. 

 

Kata Kunci:Biaya Bahan Baku (BBB), Biaya Tenaga Kerja (BTK), Biaya 

Overhead Pabrik (BOP) 

 

Informasi mengenai harga pokok produksi dapat digunakan sebagai alat bantu 

manajemen dalammenilaiefisiensioperasiperusahaanjuga menetapkan harga pokok 

produk atau harga jual produk yang dihasilkan. Untuk menentapkan harga pokok 

produksi dapat dilakukan dengan system konvensional maupun activity based 

costing. Dalam penelitian ini, penentuan harga pokok produksi masih menggunakan 

sistem konvensional padahal produk yang dihasilkan lebih dari satu jenis sehingga 

dipandang kurang akurat.Untuk produk lebih dari satu jenis, penerapan sistem 

activity based costing sebagai solusi penetuan harga pokok produksi yang lebih 

akurat. 

Objek penelitian ini adalah biaya harga pokok produksi yang menjadi fokus 

dari aktivitas pembuatan tahu kuning, tahu goreng dan tahu susu pada CV Ijen 

Finisha”.Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan kuanlitatif berdasarkan 

eksplenatory research. 

Hasil penelitian adalah penentuan harga pokok produksi berdasarkan sistem 

Activity Based Costing (ABC) pada cost pool tahu kuning sebesar Rp 162.972.323,77 

dengan alokasi biaya bahan baku sebesar Rp 115.715.600,00 (71%), biaya tenaga kerja 

sebesar Rp 19.344.000.000,00 (11,87%), dan biaya overhead pabrik sebesar Rp 

27.912.723,77(17,13%). Pada cost pool tahu goreng sebesar Rp 84.204.504,86, dengan 

alokasi biaya bahan baku sebesar Rp 58.078.800,00 (69,97%), biaya tenaga kerja 

langsung sebesar Rp 19.344.00,00 (22,97%), dan biaya overhead pabrik sebesar Rp 

6.781.704,86 (7,06%). Pada cost pool tahu susu sebesar Rp 60.722.646,12 alokasi 

biaya bahan baku Rp 39.124.800,00 (64,43%) , biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp 

19.344.000,00 (31,86%), dan biaya overhead pabrik sebesar Rp 2.235.646,12 (3,91%) . 

Simpulan dari penelitian ini adalah sistem Activity Based Costing dalam 

menentukan harga pokok produksi tahu kuning, tahu goreng dan tahu susu sudah 

sesuai karena pembagian biaya sudah jelas berdasarkan pemicu biaya dan sumber 

daya yang dikonsumsi masing-masing produk. 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. 

 

ABSTRACT 
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Rahmawati, Mahjiatul Lailia. 2013. "Determination of Cost of Production 

Analysis Based on Activity Based Costing System on CV Ijen Finisha Ajibarang, 

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

University. Supervisor I. Prof. Dr.. H. Slamet Ahmad, M.Sc. Supervisor II. Dwi 

Cahyaningdyah, S.E, M.M.99 pages. 

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

Overhead Costs  (BOP) 

The information on the cost of production can be used as a management tool 

in assessing the efficiency of the company's operations also set a product cost or 

selling price of the product. The determine cost of production can be done with 

conventional systems and activity based costing. In this study, the determination of 

the cost of production still using conventional systems when the products of more 

than one species that is considered less accurate. For more than one type of product, 

implementation of activity-based costing system as a solution to the determination of 

the cost of production is more accurate. 

Object of this study is the cost price of production is the focus of the activity 

of making yellow tofu, fried tofu and tofu milk at Ijen Finisha CV ". This research is 

quantitative data and qualitative based explentarory research. 

The result is the determination of the cost of production is based on the 

system of Activity Based Costing (ABC) at the cost pool of yellow tofu Rp 

162.972.323,77 to allocation of raw material costs amounting to Rp 115.715.600.00 

(71%), labor costs amounted to Rp 19.344.000.00 (11,87%), and manufacturing 

overhead Rp 27.912.723,77(17,13%). At the pool cost of fried tofu Rp 

84.204.504,86,with raw material cost allocation of Rp 58.078.800,00 (69,97), direct 

labor costs amounted to Rp 19.344.00,00 (22.97%), and the cost manufacturing 

overhead Rp  6.781.704,86 (7,06%). At the pool tofuof milk cost of Rp 60.722.646,12, 

to allocation of raw material costs amounting to Rp 39,124,800.00 (64,43%), direct 

labor costs of Rp 19.344.000 (31,86%), and factory overhead costs amounted to Rp 

2.235.646,12 (3.91%). 

Conclusions from this research is Activity Based Costing system in 

determining the cost of production yellow tofu, fried tofu and tofu milk is 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 

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

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia usaha manufaktur, produsen dituntut untuk memproduksi suatu 

produk yang berkualitas dan juga meliliki harga bersaing. Harga bersaing dapat 

ditentukan pula dengan proses produksi yang efisien. Dengan kata lain, terjadi 

keefisiensian biaya produksi. Keefisiensi biaya produksi diperoleh dari pengendalian 

semuabiaya yang dikeluarkan dalam menjalankan operasional perusahaan. 

Manajemen perusahaan harus dapat merencanakan pengalokasian biaya 

produksidengantepat, sebab penentuan biaya produksi berkaitan dengan perhitungan 

harga pokok produksi. 

Informasi mengenai harga pokok produksi dapat digunakan sebagai alat bantu 

manajemen dalam menetapkan harga pokok produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, 

penetapan harga pokok produksi sangatlah penting karena selain digunakan untuk 

penilaian efisiensi operasi perusahaan juga digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan dalam menetapkan harga jual agar terhindar dari overcostingmaupun 

undercosting. Apabila biaya produksi tinggi maka harga pokok produksi tinggi 

sehingga harga jual produk relatif lebih mahal dari harga jual pesaing. Begitu pula 

sebaliknya, apabila biaya produksi rendah maka harga pokok produksi rendah 

sehingga harga jual produk relatif murah tetapi perusahaan tidak mendapatkan laba 

yang diinginkan bahkan dapat mengalami kerugian. Kerugian ini disebabkan 

pendapatan perusahaan dari hasil penjualan produk tidak dapat menutupi biaya 
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produksinya.Penentuan harga pokok yang tidak tepat juga akan mempengaruhi 

pengambilan keputusan oleh manajemen, misalnya keputusan untuk membuat atau 

membeli suatu produk, menerima atau menolak suatu pesanan khusus, dan menutup 

atau meneruskan suatu unit usaha (Hariadi, 2002:67). 

Untuk penentuan harga pokok produksi, Mulyadi (2003:50) mengemukakan 

dapat dilakukan dengan sistem full costing, variable costing maupaun activity based 

costing (ABC). Sistem full costing dan variable costing lebih dikenal sebagai sistem 

konvensional. Full costing merupakan sistem 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 variabel maupun tetap. Sedangkan variable costing merupakan 

sistem 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 langung dan biaya overhead pabrik variabel. 

Kedua sistem ini dianggap tepat apabila perusahaan memproduksi satu jenis produk 

saja. Namun, apabila perusahaan memproduksi berbagai macam produk penggunaan 

sistem konvensional ini dianggap kurang tepat. Hal ini dikarenakanpada setiap proses 

produksi membutuhkan aktivitas yang berbeda-beda walaupun mempergunakan 

bahan baku yang sama. Oleh karena itu, penentuan harga pokok produksi dengan 

sistem konvensional baik full costing maupun variable costing tidak menggambarkan 

penentuan harga pokok produksi yang akurat. 

Metode penentuan harga pokok produksi yang lebih akurat untuk perusahaan 

yang memproduksi lebih dari satu jenis produk dapat dilakukan menggunakan sistem 
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biaya berdasarkan aktivitas. Activity based costing menurut Slamet (2007:103) 

merupakan sistem pembebanan biaya dengan cara pertama kali menelusuri biaya 

aktivitas dan kemudian ke produk. Dalam sistem activity based costingmenggunakan 

lebih dari satu pemicu biaya (cost driver) untuk mengalokasikan biaya overhead 

pabrik ke masing-masing produk. Penggunaan lebih dari satu pemicu biaya 

menjadikan manajemen perusahaan dapat mengalokasikan biaya aktivitas untuk 

masing-masing produksi. Sehingga biaya overhead pabrik yang dialokasikanlebih 

proporsional dan informasi mengenai harga pokok produksinya lebih akurat. 

Ini dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, salah 

satunya penelitian yang dilakukan oleh Fachroji (2005) pada PT TMG Surabaya 

dalam memproduksi majalah. Hasil penelitiannya menunjukkan pembebanan biaya 

overhead pabrik ke produk dengan menggunakan sistem konvensional terjadi 

penyimpangan biaya (baik undercosting maupun overcosting) terhadap penentuan 

harga produksi tiap produk. Penyimpangan biaya ini ditunjukkan sistem activity 

based costing. Untuk majalah Hidayatullah terjadi kenaikan harga sebesar Rp 

4.204,50 atau 0,58 % dari Rp 25.012,26 menjadi Rp 25.227,05. Sedangkan untuk 

majalah Al Falah mengalami penurunan harga sebesar Rp 2.646,44 atau 2,91 % dari 

harga Rp 16.341,34 menjadi Rp 15.878,68.. 

CV Ijen Finisha Ajibarang, Banyumas adalah sebuah industri yang bergerak 

dibidang pembuatan tahu. CV Ijen Finisha berlokasi di Desa Kalisari Kecamatan 

Ajibarang Kabupaten Banyumas. Industri ini memproduksi tiga jenis produk yaitu 

tahu kuning, tahu goreng dan tahu susu. Tahu yang diproduksi dijamin bebas bahan 

pengawet atau kimia berbahaya seperti boraks/pijer maupun formalin. Selama ini CV 
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Ijen Finisha menentukan harga pokok produksinya masih menggunakan metode 

konvensional. Yaitu dengan caramenghitung semua pengeluaran selama kegiatan 

produksi kemudian dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Pada 

kenyataannya CV Ijen Finisha tidak hanya memproduksi satu jenis produk, 

sedangkan sistem biaya konvensional tepat digunakan untuk menghitung harga 

pokok produksi yang produknya homogen . 

Berdasarkan teori yang ada menunjukkan penentuan harga pokok produksi 

yang lebih akurat untuk lebih dari satu jenis produk menggunakan sistem activity 

based costing. Fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan teori dan fakta 

yaitu penentuan harga pokok produksi dengan sistem konvensional kurang akurat 

digunakan untuk menentukan harga pokok produksi untuk lebih dari satu jenis 

produk. Hal ini dapat menyebabkan penentuan harga pokok produksi menjadi tidak 

akurat. Penentuan harga pokok produksi yang tidak akurat akan berdampak pada 

ketidakakuratan dalam menentukan harga jual produk. 

Berdasarkan permasalahan yang ada dengan kondisi persaingan yang semakin 

ketat pada industri tahu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

penentuan harga pokok produksi berdasarkan sistem activity based costing pada CV 

Ijen Finisha Ajibarang, Banyumas. 

Penelitian ini diharapkan sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh terutama mengenai Activity Based Costing (ABC) dalam penentuan harga 

pokok produksi. 
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Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengambil 

judul  “Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi berdasarkan Sistem Activity Based 

Costing pada CV. Ijen Finisha Ajibarang Banyumas.” 

1.2 Perumusan Masalah 

Menentukan harga pokok produksi bagi suatu perusahaan manufaktur 

sangatlah penting. Hal ini dikarenakanpenentuan harga pokok produksi menjadi 

dasar pengambilan keputusan manajemen perusahaan dalam menentukan harga 

pokok jual produknya. Dengan penetapan harga pokok produksi yang tepat maka 

penetapan harga jual produk juga akan tepat. Sehingga diperoleh harga jual produk 

yang kompetitif atau berdaya saing terhadap harga pesaingnya. 

Penentuan harga pokok produksi dapat dilakukan dengan sistem konvensional 

(full costing atau variable costing) dan activity based costing. Sistem konvensional 

tepatdigunakan dalam perhitungan harga pokok produksi untuk satu jenis produk. 

Sedangkan untuk produk yang jumlahnya lebih dari satu kurang akurat jika 

menggunakan sistem konvensional dalam perhitungan harga pokok produksinya. 

Penentuan harga pokok produksi yang lebih akurat dapat dilakukan dengan sistem 

activity based costing untuk lebih dari satu jenis produk. 

Sistem activity based costing menurut Slamet (2007:103) merupakan sistem 

pembebanan biaya dengan cara pertama kali menelusuri biaya aktivitas dan 

kemudian ke produk.  Dalam activity based costing mempergunakan lebih dari satu 

pemicu biaya (cost driver) untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik ke masing- 

masing produk. Sehingga biaya overhead pabrik yang dialokasikan lebih 

proporsional dan informasi mengenai harga pokok produksinya lebih akurat. 
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CV Ijen Finisha adalah industri yang bergerak dalam pembuatan tahu. CV Ijen 

Finisha beralamat di Desa Kalisari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. 

Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan memproduksi tiga jenis produk yaitu : 

tahu kuning, tahu goreng dan tahu susu. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada 

CV Ijen Finisha dalam menentukan harga produksi dilakukan menggunakan sistem 

konvensional caranya dengan menghitung semua biaya yang dikeluarkan selama 

kegiatan produksi dan membaginya dengan jumlah hasil produksi. Pada 

kenyataannya CV Ijen Finisha tidak hanya memproduksi satu jenis produk, 

sedangkan sistem konvensional hanya digunakan untuk menghitung harga pokok 

produksi yang produknya homogen. 

Dari uraian latar belakang diatas rumusan masalahnya yaitu : 

1.2.1 Seberapa besar harga pokok produksi tahu kuning berdasarkan sistem 

activity based costing pada CV Ijen Finisha Ajibarang? 

1.2.2 Seberapa besar harga pokok produksi tahu goreng berdasarkan sistem 

activity based costingpada CV Ijen Finisha Ajibarang? 

1.2.3 Seberapa besar harga pokok produksi tahu susu berdasarkan sistem 

activity based costingpada CV Ijen Finisha Ajibarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut : 

1.3.1 Mendeskripsikan dan menganalisis penentuan harga pokok produksi 

tahu kuning berdasarkan sistem activity based costingpada CV Ijen 

Finisha Ajibarang. 
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1.3.2 Mendeskripsikan dan menganalisis penentuan harga pokok produksi 

tahu goreng berdasarkan sistem activity based costingpada CV Ijen 

Finisha Ajibarang. 

1.3.3 Mendeskripsikan dan menganalisis penentuan harga pokok produksi  

tahu susu berdasarkan sistem activity based costing pada CV Ijen 

Finisha Ajibarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu 

manfaat teoritis /akademis maupun praktis. 

1.4.1 Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai penerapan ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh terutama tentang perhitungan harga 

pokok produksi dengan sistem activity based costing. 

1.4.2 Kepentingan praktis hasil penelitian ini dipandang berguna untuk : 

a. Bagi manajemen CV Ijen Finisha Ajibarang sebagai referensi tentang 

perhitungan harga pokok produksi tahu yang lebih akurat dengan 

menggunakan sistem activity based costing. 

b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini memberikan informasi dan 

referensi tambahan untuk penelitian dalam bidang manajemen 

keuangan yang khususnya mengenai penentuan harga pokok produksi  

dengan sistem activity based costing. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

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 et.al (2000:90) adalah harga pokok produk yang 

sudah selesai dan ditransfer ke produk dalam proses pada periode berjalan. Biaya 

barang yang telah diselesaikan selama suatu periode disebut harga pokok produksi 

barang selesai (cost of goods manufactured) atau disingkat harga pokok produksi 

(Soemarso (1996) dalam Norman, 2009:5). Sedangkan menurut Hansen dan Mowen 

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

mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan.  

Berdasarkan beberapa pendapat tentang harga pokok produksi di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa harga pokok produksi adalah keseluruhan biaya yang 

dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk selesai selama suatu 

periode. 

2.1.2 Manfaat Informasi 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 
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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  

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 
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neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu 

menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode. 

2.1.3 Metode Penentuan Harga Pokok Produksi 

Metode penentuan harga pokok produksi menurut Slamet (2007:94) dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu : 

2.1.3.1 Penentuan biaya berdasarkan pesanan (job costing)  

Merupakan suatu metode penentuan 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 memenuhi 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 pesanan, 5) menentukan harga 

pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses. 

2.1.3.2 Penentuan biaya berdasarkan proses (process costing). 

Process costmerupakan metode penentuan harga pokok produk dimana 

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

diperusahaan dilaksanakan secara terus menerus, barang yang dihasilkan 
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homogen, dan perhitungan harga pokok produksi didasarkan pada waktu.Pada 

metode ini, produksi dilakukan untuk memenuhi persediaan. 

2.1.4 Komponen Harga Pokok Produksi 

Harga Pokok Produksi terdiri dari tiga elemen biaya produk yaitu biaya 

bahanbaku (BBB), biaya tenaga kerja langsung (BTK), dan biayaoverhead pabrik 

(BOP). Harga pokok produksi diperhitungkan dari biaya produksi yang terkait 

dengan produk yang telah selesai selama periode tertentu. Barang dalam proses awal 

harus ditambahkan dalam biaya produksi periode tersebut dan barang dalam 

persediaan akhir barang dalam proses harus dikurangkan untuk memperoleh harga 

pokok produksi (Garrison, et.al, 2006: 60). 

Ketiga elemen biaya produk sebagai pembentuk harga pokok produksi 

adalah: 

2.1.4.1 Biaya bahan baku 

Biaya bahan baku menurut Simamora (2000:547) adalah biaya yang 

digunakan untuk memperoleh bahan baku yang akan diolah menjadi produk jadi. 

Sedangkan biaya bahan baku langsung menurut Horngren et.al (2005:45) adalah 

biaya perolehan seluruh bahan baku yang pada akhirnya akan menjadi bagian 

dari objek biaya (barang dalam proses kemudian barang jadi) dan yang dapat 

dilacak ke objek biaya dengan cara ekonomis.  

Dari beberapa pengertian tentang biaya bahan baku di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa biaya bahan baku adalah keseluruhan biaya yang 

dikeluarkan untuk mengolah bahan baku yang diproduksi menjadi produk jadi. 
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2.1.4.2 Biaya tenaga kerja 

Biaya tenaga kerja terdiri dari dua kelompok yaitu biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya tena 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 tenaga kerja yang tidak terlibat 

langsung dengan proses produksi, biaya tenaga kerja tidak langsung ini termasuk 

dalam biaya overhead pabrik. Menurut Simamora (2000:547) biaya tenaga kerja 

langsung adalah upah untuk pekerjaan karyawan-karyawan pabrik yang dapat 

secara fisik dan mudah ditelusuri dalam pengolahan bahan baku menjadi produk 

jadi. Sedangkan menurut Horngren et.al (2005:45) biaya tenaga kerja langsung 

adalah biaya yang meliputi kompensasi atas seluruh tenaga kerja manufaktur 

yang dapat dilacak ke objek biaya (barang dalam proses kemudian barang jadi) 

dengan cara ekonomis.  

Dari beberapa pengertian biaya tenaga kerja, maka dapat disimpulkan 

bahwa biaya tenaga kerja adalah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan yang terlibat langsung dalam pengolahan bahan baku menjadi produk 

jadi. 

2.1.4.3 Biaya overhead pabrik 

Mulyadi (2000:208) menyebutkan biaya overhead pabrik merupakan 

biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. 

Menurut Slamet (2007:87) biaya overhead merupakan suatu biaya yang 

keseluruhan biayanya berhubungan dengan proses produksi pada suatu 

perusahaan, akan tetapi tidak mempunyai hubungan langsung dengan hasil 
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produksinya. Sehingga dapat disimpulkan biaya overhead pabrik dapat 

didefinisikan sebagai seluruh biaya produksi tidak dapat dilacak ke unit produksi 

secara individual. Secara umum yang termasuk dalam biaya overhead pabrik 

antara lain : bahan tidak langsung, energi dan listrik, pajak bumi dan bangunan, 

asuransi pabrik, dan biaya lainnya yang bertujuan untuk mengoperasikan pabrik 

(Slamet,2007:87). 

Slamet (2007:89-90) mengemukakan dasar penentuan tarif biaya 

overhead yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen, yaitu : 

a. Tarif biaya overhead berdasar jumlah unit yang diproduksi atau output 

fisik 

Dasar keluaran fisik atau unit produksi merupakan metode yang paling 

sederhana dan paling langsung guna membebankan overhead pabrik. 

Dasar keluaran fisik akan cukup memuaskan bila mana perusahaan 

memproduksi satu jenis barang saja, sekiranya bukan satu jenis maka 

dasar ini tidak akan memuaskan. Rumusan dengan metode ini adalah 

sebagai berikut : 

 

b. Tarif biaya overhead berdasar biaya bahan langsung 

Pada beberapa perusahaan, penelitian atas biaya masa lalu akan 

mengungkapkan adanya korelasi antara biaya bahan langsung dengan 

overhead pabrik. Penelitian tersebut dapat memperhatikan bahwa 

persentase overhead pabrik hampir selalu sama dengan persentase bahan 

langsung. Oleh karena itu, suatu tarif yang didasarkan pada biaya dapat 

                           

                     
x 100%= % overhead pabrikperunit 
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diterapkan. Dalam hal demikian beban dihitung dengan membagi total 

estimasi overhead pabrik dengan total biaya bahan langsung yang 

diperkirakan akan dipakai dalam preses produksi. Rumusan dengan 

memakai metode ini adalah sebagai berikut : 

 

 

c. Tarif biaya overhead berdasar biaya tenaga kerja langsung. 

Dasar biaya pekerja langsung nampaknya merupakan metode yang 

paling banyak dipakai untuk membebankan biaya overhead kepada 

pekerjaan atau produk. Estimasi overhead pabrik dibagi dengan estimasi 

biaya pekerja langsung akan mendapatkan suatu presentase. Pos-pos 

overheadpabrik yang digunakan selama satu periode harus 

diperhitungkan. 

Penggolongan biaya overhead pabrik menurut Mulyadi (2000:208-209) 

sebagai berikut : 

a. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya 

Terdiri dari biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, 

biaya tenaga kerja tidak langsung biaya yang timbul sebagai akibat 

penilaian terhadap aktiva tetap, biaya yang timbul sebagai akibat 

berlalunya waktu, biaya overhead pabrik lain yang secara tidak langsung 

memerlukan pengeluaran tunai. 

b. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam 

hubungan dengan perubahan volume produksi 

                              

                       
 x 100% =  %overhead pabrik  perbulan 
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Terdiri dari biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel 

dan biaya overhead pabrik semi variabel. 

c. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan 

departemen 

Terdiri dari biaya tenaga kerja, depresiasi, reparasi dan pemeliharaan 

aktiva tetap serta asuransi yang terjadi dalam departemen pembantu. 

 Dari beberapa pengertian tentang biaya overhead pabrik, maka dapat 

disimpulkan bahwa biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak 

termasuk biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. 

Untuk penentuan harga pokok produksi, Mulyadi (2003:50) 

mengemukakan dapat dilakukan dengan sistem full costing, variable costing 

maupaun activity based costing (ABC). Sistemfull costing dan variable costing 

lebih dikenal sebagai sistem konvensional. 

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). 
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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 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 penentuanharga 

pokok produk yang ditujukan untuk menyajikan informasi cost produksecara 

cermat bagi kepentingan manajemen, dengan mengukur secara cermatkonsumsi 

sumber daya dalam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. 

2.1.4.3.1 Sistem Konvensional 

A. Pengertian Sistem Konvensional 

Supriyono (2007:263) mengemukakansistem biaya konvensional 

adalah sistem biaya yang hanya membebankan biaya pada produk sebesar 

biaya produksinya. Sedangkan Blocher, et.al (2000:117) menyatakan sistem 

konvensional adalah sistem penentuan harga pokok produksi dengan 

mengukur sumber daya yang dikonsumsi dalam proporsi yang sesuai dengan 

jumlah produk yang dihasilkan. Adapun perhitungan harga pokok 
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konvensional menurut Slamet (2007:98) hanya membebankan biaya produksi 

pada produk. 

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 et.al (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 berdasarkan volume. 

Blocher dan Chen Lin (2001:118) mengemukakan tarif ini menghasilkan 

biayaproduk yang tidak akurat, jika sebagian besar biaya overhead pabrik 

tidakberhubungan dengan volume, dan jika perusahaan menghasilkan 

beraneka macam produk yang bermacam-macam dengan volume, ukuran dan 

kompleksitas yangberbeda- beda. 

C. Kelemahan Sistem Konvensional 

Kelemahan sistem biaya konvensional yang dikemukakan 

Sulistianingsih (1999:20) ,ada dua 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 produk yang optimal, diperlukan analisis detail 

terhadap sistem biaya tersebut.  

D. Distorsi Sistem Biaya Konvensional 

Terdapat 5 faktor sumber distorsi dalam sistem biaya konvensional 

menurut Sulastiningsih (1999:19-20), yaitu : 

1. Beberapa biaya dialokasikan ke produk, padahal sebenarnya tidak 

mempunyai hubungan dengan produk yang dihasilkan. Distorsi ini timbul 

khususnya menyangkut perlakuan terhadap revenue verse capital 

expenditure contro versy. 

2. Biaya yang sebenarnya mempunyai hubungan dengan produk yang 

dihasilkan atau dengan pelayanan pada pelanggan diabaikan. Distorsi ini 

ditimbulkan karena dalam akuntansi keuangan, yang termasuk biaya 

produk hanya menyangkut manufacturing cost, dan sebagai akibat dari 

unrecorded opportunity cost. 

3. Penetapan biaya produk terbatas pada suatu sub himpunan output 

perusahaan, sementara itu perusahaan menghasilkan multi produk, maka 

alokasi ini menimbulkan distorsi yaitu distorsi yang sangat material. 
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4. Pembebanan biaya secara tidak cermat ke produk, dapat menimbulkan 

dua bentuk distorsi yaitu distorsi harga dan distorsi kuantitas . 

5. Usaha mengalokasikan biaya bersama dan biaya bergabung ke produk 

yang dihasilkan. 

SedangkanHansen dan Mowen (2009:169) mengemukakan faktor-

faktor yang menyebabkan distorsi sistem biaya konvensional ada dua yaitu : 

1. Proporsi biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit terhadap total 

biaya overhead adalah besar, dan 

2. Tingkat keanekaragaman produknya besar 

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 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. 
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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, 

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. 



22 
 

 
 

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. 

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 

Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas (activity based costing) 

menurut Blocher et.al (2007:222) adalah pendekatan perhitungan biaya yang 

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

pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya tersebut. 

Dasar pemikiran pendekatan perhitungan biaya ini adalah bahwa produk atau 

jasa perusahaan merupakan hasil dari aktivitas dan aktivitas tersebut 

menggunakan sumber daya yang menyebabkan timbulnya biaya. Sistem 

perhitungan biaya berdasarkan aktivitas (activity based costing) merupakan 
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sistem pembebanan biaya dengan cara pertama kali menelusuri biaya 

aktivitas kemudian ke produk (Slamet,2007:103). Sedangkan menurut 

Mulyadi (2003:25) activity based costing system merupakan sistem informasi 

biaya yang menyediakan informasi lengkap tentang aktivitas untuk 

memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap 

aktivitas.  

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

activity based costing adalah sistem yang digunakan untuk menentukan harga 

pokok produksi berdasarkan pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk 

menghasilkan produk atau jasa. 

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. 
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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 

Gambar 2.1 Keyakinan Dasar yang Melandasi ABC system 

Keyakinan dasar ABC system: “biaya ada penyebabnya” 

  Titik pusat ABC system 

 

 

 

“dan penyebab biaya dapat dikelola” 

(melalui activity-based manajement) 

Sumber data: (Mulyadi, 2003: 52) 

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 Supriyono (2007:281) : 

1. Perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk 

Aktivitas Sumber 

Daya 

Cost 

Object 
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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 

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. 
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D. IdentifikasiAktivitas (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) 

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 
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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 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 et.al (2007:222) 

adalah faktor yang menyebabkan atau menghubungkan perubahan biaya dari 
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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. 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. ManfaatActivityBased Costing 

Manfaat dari sistem activity based costing menurut Mulyadi 

(2006:94-95) adalah : 

1. Activity based costing menyediakan informasi tentang aktivitas 
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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. 

Berdasarkan dengan pemahaman ini, personel dapat mengelola secara 

efektif sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas dan aktivitas 

dikonsumsi oleh produk dan jasa. Informasi yang disediakan sistem 

activity based costing adalah customer yang mengkonsumsi aktivitas, 

value and non value added activities, resources driver, activity driver. 

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 sehingga kemungkinan keberhasilan akan 
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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 et.al (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 (2009:36)  antara lain : 

1. Sistem activity based costing dapat memperbaiki distorsi yang 

melekatdalam informasi biaya konvensional atau full costing 

berdasarkan alokasiyang hanya menggunakan penggerak yang 

dilakukan oleh volume. 
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2. Sistem activity based costing lebih jauh mengakui hubungan sebab 

akibatantara penggerak biaya dengan kegiatan. 

3. Sistem activity based costing menghasilkan banyak informasi 

mengenaikegiatan sumber yang diperlukan untuk melaksanakan 

kegiatan tersebut. 

4. Sistem activity based costing menawarkan bantuan dalam 

memperbaikiproses kinerja dan menyediakan informasi yang lebih 

baik untukmengidentifikasi kegiatan yang banyak pekerjaan. 

5. Sistem activity based costing menawarkan bantuan dalam 

memperbaikiproses kinerja dan memperbaiki informasi yang lebih 

baik untukmengidentifikasi kegiatan yang banyak pekerjaan. 

6. Sistem activity based costing menyediakan data yang relevan hanya 

jikabiaya setiap kegiatan adalah sejenis dan benar-benar proporsional. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan 

tinjauan pustaka yaitu beberapa penelitaian berikut ini 

1. Penelitian dilakukan oleh I Nyoman Norman (2009). Penelitian dilakukan 

pada UTP PSKTP Bali untuk produk relief brahmana menghasilkan 

kesimpulan bahwa perhitungan harga pokok produksi menggunakan 

sistem ABC lebih rendah dibandingkan dengan sistem konvensional, 

sehingga persediaan akhir yang ada pada UTP PSTKP Bali lebih besar 

daripada yang seharusnya atau terjadi undervalue dalamlaporan 

keuangannya. 
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2. Penelitian lain yang sejenis dilakukan oleh Rini Martusa, Stephanus Ryan 

Darma dan Verani Carolina pada perusahaan pembuatan kain grey di 

Bandung (2009). Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa 

perhitungan harga pokok produksi menggunakan sistem konvensional 

untuk produk kain grey polos menghasilkan harga pokok produksi lebih 

besar atau overcosted dibandingkan dengan sistem ABC. Sedangkan 

perhitungan harga pokok produksi untuk kain grey corak dengan sistem 

konvensional menghasilkan harga pokok produk lebih kecil atau 

undercosted dibandingkan dengan sistem ABC. Meskipun sistem 

ABCmenghasilkan harga pokok produkyang rendah untuk kain grey 

polos dan menghasilkan harga pokok produk yang lebih tinggi untuk kain 

grey corak, tetapi perhitungan sistem ABC benar-benar mencerminkan 

konsumsi sumberdaya yang digunakan dalam proses produksi.  

3. Penelitian lain dilakukan oleh Anang Fachroji (2005) pada PT TMG 

Surabaya dalam memproduksi majalah. Hasil penelitiannya menunjukkan 

pembebanan biaya overhead pabrik ke produk dengan menggunakan 

sistem konvensional terjadi penyimpangan biaya (baik undercosting 

maupun overcosting) terhadap penentuan harga produksi tiap produk. 

Penyimpangan biaya ini ditunjukkan sistem activity based costing. Untuk 

majalah Hidayatullah terjadi kenaikan harga sebesar Rp 4.204,50 atau 

0,58 % dari Rp 25.012,26 menjadi Rp 25.227,05. Sedangkan untuk 

majalah Al Falah mengalami penurunan harga sebesar Rp 2.646,44 atau 

2,91 % dari harga Rp 16.341,34 menjadi Rp 15.878,68. 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Sistem konvensional tidak lagi dapat membebankan biaya overhead ke setiap 

produksi, karena sistem konvensional kurang akurat untuk menentukan harga pokok 

produksi untuk lebih dari satu jenis produk. Selain itu,distorsi biaya melekat pada 

sistem konvensional. Ada dua faktor utama penyebab ketidakmampuan sistem 

konvensional untuk membebankan biaya overhead secara tepat adalah proporsi biaya 

overhead yang tidak berkaitan dengan unit terhadap total biaya overhead dan tingkat 

keragaman produksi (Blocher dan Chen lin,2001:118). 

Sistem konvensional menggunakan driver-driver berlevel unit untuk 

membebankan biaya overhead pabrik ke produk menggunakan asumsi bahwa 

overhead yang dikonsumsi produk  berkorelasi 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 lagi membebankan biaya overhead secara akurat ke produksi. Distorsi 

biaya akan terjadi pada perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu jenis produk 

apabila menggunakan sistem konvensional. Setiap produk 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). 

Distorsibiaya dan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan sistem 

konvensional, dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem activity based costing. 
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Sistem activity based costing tidak hanya terfokus pada perhitungan biaya produk 

secara akurat tetapi juga bermanfaat untuk mengendalikan biaya melalui penyediaan 

informasi mengenai aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya. Hal ini 

didasarkan atas keyakinan dasar sistem activity based costing adalah biaya ada 

penyebabnya dan penyebab biaya adalah aktivitas.Penyebab terjadinya biaya (yaitu 

aktivitas) dapat dikelola (Mulyadi, 2003:52).   

Perhitungan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada CV 

Ijen Finisha masih menggunakan sistem konvensional, padahal produk yang 

dihasilkan lebih dari satu jenis. Sehingga mengakibatkan ketidakakuratan dalam 

menentukan harga pokok produksinya. Bertolak dari permasalahan yang ada, maka 

untukmenghitung harga pokok produk secara lebih akurat diperlukan sistem 

perhitungan baru. Penerapan sistem activity based costinguntuk menentukan harga 

pokok produksilebih akurat merupakan solusi bagi perusahaan yang menghadapi 

kendala tersebut. 

Penerapan sistem activity based costing dilakukan dengan mengidentifikasi 

aktivitas yang ada pada CV Ijen Finisha yaitu tahu kuning, tahu goreng dan tahu 

susu. Dilanjutkan dengan mengklasifikasikan aktivitas ke dalam level yang sejenis. 

Masing- masing kelompok aktivitas memiliki aktivitas sendiri-sendiri dalam 

menghasilkan produk, setelah dilakukan penelitian awal dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas yang memicu dari kelompok aktivitas tersebut adalah aktivitas 

pemeliharaan, penerangan, persiapan dan penanganan bahan, penggilingan, 

pembuatan dan pemotongan, penggorengan, pengemasan, dan pengiriman. 
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Masing-masing pemicu biaya memiliki aktivitas yang menimbulkan biaya 

untuk melakukan aktivitas tersebut diantaranya adalah kegiatan pemeliharaan 

peralatan, penerangan, persiapan dan penangananbahan, penggilingan, 

pencampuran/pembuatan tahu dan pemotongan, penggorengan, pengemasan, dan 

pengiriman. 

Kegiatan berikutnya adalah mengalokasikan biaya-biaya yang terjadi ke 

produksi dengan pembaginya adalah cost driver sehingga akan dihasilkan biaya 

overhead yang dibebankan dengan cara hasil pengalokasian dikalikan dengan tarif. 

Kerangka tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 3.1 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah biaya harga pokok produksi 

yang menjadi fokus dari aktivitas pembuatan tahu pada CV Ijen Finisha Ajibarang, 

Banyumas untuk menentukan alokasi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya 

overhead pabrik. 

3.2 Subjek Penelitian  

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah CV Ijen Finisha yang 

memproduksi tahu kuning, tahu goreng dan tahu susu. Lokasi penelitian berada di 

Desa Kalisari, Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. 

3.3 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif berdasarkan 

eksplanatory research, kuantitatif yaitu analisis data yang menggunakan data 

berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan (scoring) 

(Sugiyono,2008:23). Sedangkan kualitatif berdasarkan eksplanatory research, yaitu 

penelitian yang tujuannya untuk mengungkapkan atau mengexplore atau 

menjelaskan secara mendalam tentang variabel tertentu dan penelitian ini bersifat 

deskriptif (Arikunto,2006:14). Penelitian ini merupakan penelitian tentang penjelasan 

lebih mendalam penerapan sistem activity based costing dalammenentukan harga 

pokok produksi padaCV Ijen Finisha Ajibarang, Banyumas. 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel dari penelitian ini adalah semua biaya yang menjadi fokus aktivitas 

dalam pembuatan tahu, antara lain biaya bahan baku (BBB), biaya tenaga kerja 

(BTK), dan biaya overhead pabrik (BOP). 

3.4.1 Biaya Bahan Baku 

Menurut Mulyadi (2001) bahan baku merupakan bahan yang membentuk 

bagian menyeluruh produk jadi. Biaya bahan baku meliputi harga beli bahan,dan 

biaya-biaya lain yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memperoleh bahan 

baku, seperti biaya pembelian, pergudangan, dan biaya perolehan bahan lainnya. 

Sedangkan harga bahan baku mencakup harga beli yang tercantum difaktur 

pembelian ditambah biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya lainnya yang 

dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku sampai siap diolah. 

Biaya bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku sampai dengan siap diolah. Karena 

bahan baku diantar langsung ke tempat produksi maka perusahaan tidak menanggung 

biaya akomodasi, dalam istilah ekonomi disebut dengan franco gudang pembeli.  

3.4.2 Biaya Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan 

untuk mengolah produk (Mulyadi,2001). Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya 

tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi yaitu gaji karyawan 

pabrik, upah mandor pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik.  

Biaya tenaga kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah biaya 

yang dibayarkan kepada setiap karyawan yang terlibat lansung dalam proses 
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produksi. Sistem pembayaran yang digunakan adalah sistem pembayaran upah 

perhari karyawan. 

3.4.3 Biaya Overhead Pabrik  

Biayaoverhead pabrik menurut Simamora (2000:547) adalah biaya-biaya 

yang secara tidak langsung berkaitan dengan pengolahan produk jadi. Biaya 

overhead pabrik meliputi : biaya bahan baku penolong, tenaga kerja tidak langsung, 

penyusutan pabrik dan mesin, pajak, dan biaya pemeliharaan fasilitas pabrik.  

Slamet (2007:89-90) mengemukakan dasar penentuan tarif biaya overhead 

yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen, yaitu : 

a. Tarif biaya overhead berdasar jumlah unit yang diproduksi atau output fisik 

Rumusan dengan metode ini adalah sebagai berikut :  

 

b. Tarif biaya overhead berdasar biaya bahan langsung 

Rumusan dengan memakai metode ini adalah sebagai berikut : 

 

 

c. Tarif biaya overhead berdasar biaya tenaga kerja langsung. 

Rumusannya yaitu estimasi overhead pabrik dibagi dengan estimasi biaya 

pekerja langsung akan mendapatkan suatu presentase.  

Biaya overhead pabrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah biaya 

overhead pabrik berdasarkanjumlah unit yang diproduksi. Pembebanan ini 

menghasilkan biaya overhead pabrik yang tidak akurat. Karena perusahaan mem 

produksi lebih dari satu jenis produk sedangkan pembebanan berdasarkan jumlah 

                           

                     
x 100%= % overhead pabrikperunit 

                              

                       
 x 100% =  %overhead pabrik  perbulan 
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unit yang di produksi cocok diterapkan pada perusahaan dengan produk yang 

homogen. Pengalokasian biaya overhead pabrik yang lebih akurat dapat dilakukan 

dengan sistem activity based costing, sistem ini dapat mengalkulasikan semua biaya 

sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk membuat suatu produk. Biaya 

overhead pabrik yang ada di CV Ijen Finisha adalah biaya bahan penolong, biaya 

bahan bakar, biaya air minum, biaya makan, biaya listrik, biaya plastik, biaya tenaga 

kerja tidak langsung (BTKTL), biaya minyak goreng, biaya kayu bakar, biaya air dan 

biaya telepon. Ketiga variabel penelitian ini dapat disajikan secara ringkas pada tabel 

3.1. 

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 berhubungan dengan penentuan harga 

pokok produksi pada CV Ijen Finisha Ajibarang. 

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). Jenis wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan 

sebelum melakukan wawancara. Teknik ini digunakan dengan pertimbangan bahwa 

manajemen CV Ijen Finisha tidak memiliki data sekunder seperti pembukuan yang 

terorganisasi dengan baik tentang biaya-biaya dalam proses produksinya.   
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3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

deskriptif dengan menggunakan sistem activity based costing (ABC), yang terdiri 

dari dua tahap yaitu:  

3.6.1 Prosedur Tahap Pertama 

Pada tahap pertama ada 5 langkah yang perlu dilakukan menurut Slamet 

(2007) yaitu: 

1. Analisis aktivitas 

Aktivitas yang dilakukan dalam pembuatan tahu adalah:pemeliharaan 

peralatan, penerangan, persiapan dan penanganan bahan, penggilingan, 

pembuatan dan pemotongan, pengermasan, penggorengan dan 

pengiriman. 

2. Membebankan biaya ke aktivitas 

Biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tahu antara lain: biaya 

bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan bakar 

mesin, biaya listrik, biaya telepon, biaya air, biaya bahan bakar (solar 

mobil), biaya plastik, biaya minyak goreng, dan biaya kayu bakar. 

3. Mengelompokkan aktivitas sejenis untuk membentuk kumpulan sejenis 

Mengelompokkan aktivitas yang saling berkaitan untuk membentuk 

kumpulan yang sejenis (homogen).  

4. Menjumlahkan biaya aktivitas yang dikelompokkan untuk mendefinisikan 

kelompok biaya sejenis 
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Mengelompokkan biaya aktivitas yang telah dikelompokkan untuk 

mendefinisikan kelompok biaya sejenis (homogeneous cost pool). 

5. Menghitung kelompok tarif overhead 

Tarif pool = 
                               

               
 

3.6.2 Prosedur 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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overhead Dibebankan = Tarif Kelompok X Unit Driver yang Dikonsumsi 
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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. Persiapan dan 

penanganan bahan baku 

2. Penggilingan 

3. Pembuatan dan 

Pemotongan 

4. Penggorengan 

5. Pengemasan 

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. Persiapan dan 

Penanganan bahan baku 
2. Penggilingan 

3. Pencampuran/membuat 

tahu dan pemotongan 

4. Penggorengan 

5. Pengemasan 

6. Pengiriman 

Activity Based 

Costing 

Rasio 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Sistem Activity Based Costing 

(ABC) pada Produk Tahu Kuning 

Penentuan harga pokok produksi pada CV Ijen Finisha sampai saat ini masih 

menggunakan sistem konvensional, karena biaya produksi dihitung dengan cara 

mengkalkulasi semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi tahu tersebut.Sedangkan 

untuk harga pokok produksi per satuan tiap produk dihitung dengan membagi total harga 

pokok produksi dengan jumlah tahu yang dihasilkan. 

Analisis penentuan harga pokok produksi yang lebih akurat dapat dilakukan dengan 

menggunakan sistem activity based costing (ABC). Perhitungan harga pokok tahu pada CV 

Ijen Finisha dengan sistem ABC dibagi dalam tiga cost pool. Cost pool tersebut yaitu tahu 

kuning, tahu goreng dan tahu susu. Aktivitas yang terjadi dalam pembuatan tahu 

dikelompokkan dalam 8 cost driveryaitu aktivitas pemeliharaan, aktivitas penerangan, 

aktivitas persiapan dan penanganan bahan, aktivitas penggilingan, aktivitas pembuatan dan 

pemotongan, aktivitas pengemasan, aktivitas penggorengan dan aktivitas pengiriman. 

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

biaya yang dikeluarkan CV Ijen Finisha selama proses produksi pada bulan Januari 2013 

terlebih 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 
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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 tahu kuning selama bulan Januari 2013 pada CV Ijen Finisha 

dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Biaya Bahan Baku 

No. Bahan Baku Jumlah 

pembelian 

Harga Bahan 

Baku 

Jumlah Biaya Bahan 

Baku 

1 Kedelai 18.984 kg Rp 6.800/kg Rp 115.715.600,00 

 Jumlah   Rp 115.715.600,00 

Sumber : Data CV Ijen Finisha bulan Januari 2013 

Harga per kg kedelai mengalami perubahan setiap harinya. Harga kedelai per kg 

pada bulan Januari 2013 berkisar Rp 6.100,00 – Rp 7.000,00. Namun CV Ijen Finisha 

membeli kedelei ke supplier seharga Rp 6.800,00 per kg sesuai kesepakatan. Jumlah 

pemakaian bahan baku selama bulan Januari 2013 adalah sebesar 18.984 kg. Sehingga total 

biaya bahan baku tahu kuning yang dikeluarkan sebesar Rp 115.715.000,00. Biaya bahan 

baku tersebut sudah bersih karena supplier datang mensuplai bahan baku sampai di tempat 

pembuatan tahu. 

4.1.2 Biaya Tenaga Kerja 

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

langsung yang ada pada  CV Ijen Finisha dapat dilihat pada tabel 4.2 

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

tahu di CV Ijen Finisha. Total biaya tenaga kerja pada CV Ijen Finisha sebesar Rp 

19.344.000,00 untuk 28 orang sesuai dengan bagiannya masing-masing dan jam kerjanya. 
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Tabel 4.2 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

No. Bagian Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

Upah bulan 

Januari 

Jumlah Biaya 

Tenaga Kerja 

1 Pembuatan uapan 3 Rp 651.000,00 Rp   1.953.000,00 

2 Penanganan bahan baku 3 Rp 713.000,00 Rp   2.139.000,00 

3 Penggilingan 3 Rp 713.000,00 Rp   2.139.000,00 

4 Pencampuran/pembuatan 8 Rp 775.000,00 Rp   6.200.000,00 

5 Pemotongan 8 Rp 620.000,00 Rp   4.960.000,00 

6 Pengemasan 3 Rp 651.000,00 Rp   1.953.000,00 

Jumlah 28  Rp 19.344.000,00 

Sumber : Data CV Ijen Finisha bulan Januari 2013 

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 tahu kuning mulai dari mengolah bahan 

mentah menjadi produk jadi. 

Penentuan harga pokok produksi tahu kuning dengan sistem activitybasedcosting 

menurut Slamet (2007) dilakukan dengan dua tahap yaitu : 

A. Tahap Pertama 

1. Analisis aktivitas 

Aktivitas yang terjadi dalam proses produksi tahu kuning adalah sebagai 

berikut : 

a. Aktivitas pemeliharaan  

b. Aktivitas penerangan 

c. Aktivitas persiapan dan penanganan bahan baku 

d. Aktivitas penggilingan 
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e. Aktivitas pembuatan dan pemotongan 

f. Aktivitas pengemasan 

g. Aktivitas pengiriman 

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 Cuka              Rp.   28.627.300,00 

2 Kunyit      Rp.     3.064.500,00 

3 Garam              Rp.        301.500,00 

Jumlah Rp.   31.992.300,00 

Sumber : Data CV Ijen Finisha bulan Januari 2013 

Biaya overhead pabrik dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut : 

Tabel 4.4 Biaya Overhead Pabrik 

No Jenis Biaya Jumlah 

1 Biaya bahan penolong Rp  31.992.300,00 

2 Biaya tenanga pengiriman Rp    3.720.000,00 

3 Biaya listrik Rp       115.000,00 

4 Biaya air Rp       385.000,00 

5 Biaya plastik Rp    2.332.000,00 

6 Biaya kayu bakar Rp    6.045.000,00 

7 Biaya perawatan peralatan Rp       215.000,00 

8 Biaya telepon Rp       180.000,00 

9 Biaya solar Rp    3.225.000,00 

10  Biaya BBM Rp    6.200.000,00 

Jumlah Rp  54.309.300,00 

   Sumber : Data CV Ijen Finisha bulan Januari 2013 

3. Mengelompokkan aktivitas sejenis untuk membentuk kumpulan sejenis 

Aktivitas untuk kelompok sejenis dalam pembuatan tahu kuning adalah 

sebagai berikut : 

a. Kelompok aktivitas pemeliharaan : biaya perawatan peralatan  

b. Kelompok aktivitas penerangan : biaya listrik 
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c. Kelompok aktivitas persiapan dan penanganan bahan : biaya kayu bakar, biaya air, 

biaya telepon 

d. Kelompok aktivitas penggilingan : biaya air, biaya solar 

e. Kelompok aktivitas pembuatan dan pemotongan: biaya bahan penolong, biaya air 

f. Kelompok aktivitas pengemasan : biaya air, biaya plastik 

g. Kelompok aktivitas pengiriman : biaya temaga kerja tidak langsung, biaya BBM 

4. Menjumlahkan biaya aktivitas yang dikelompokkan untuk mendefinisikan 

kelompok biaya sejenis 

Tabel 4.5 Biaya Kelompok Sejenis 

No Kelompok aktivitas Jenis biaya Jumlah 

1 Pemeliharaan  pemeliharaan peralatan Rp       215.000,00 

Jumlah Rp       215.000,00 

2 Penerangan Listrik Rp       115.000,00 

Jumlah Rp       115.000,00 

3 Persiapan dan 

penanganan bahan 

Kayu bakar Rp    2.015.000,00 

Telepon Rp       180.000,00 

Air Rp         78.000,00 

Jumlah Rp    2.273.000,00 

4 Penggilingan Solar Rp    3.225.000,00 

Air Rp         26.000,00 

Jumlah Rp    3.251.000,00 

5 Pembuatan dan 

Pemotongan 

bahan penolong Rp  31.992.300,00 

Air Rp         69.100,00  

Jumlah Rp  32.061.400,00  

6 Pengemasan Plastik Rp    1.260.400,00  

Air Rp           8.600,00 

Jumlah Rp    1.269.000,00 

7 Pengiriman BTKTL Rp    3.720.000,00 

BBM Rp    3.501.200,00 

Jumlah Rp    7.211.200,00 

Sumber : data primer yang diolah 

5. Menghitung kelompok tarif overhead 

Penentuan tarif kelompok overhead untuk penentuan harga pokok produksi 

tahu kuning adalah sebagai berikut : 
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a. Aktivitas pemeliharaan  

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemeliharaan adalah biaya 

perawatan peralatan. Penentuan tarif kelompok (pool rate) berdasarkan jam kerja 

langsung (JKL) selama bulan Januari 2013. Jumlah jam kerja langsung sebesar 

248 jam (8 jam x 31 hari). Biaya tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

Kelompok aktivitas pemeliharaan =  Rp 215.000,00      

      248 JKL 

                 = Rp 866,93/ JKL 

b. Aktivitas penerangan 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya penerangan adalah 

pemakaian listrik. Penentuan tarif kelompok berdasarkan kwh. Jumlah kwh selama 

bulan Januari 2013 sebesar 127 kwh. Biaya tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

Kelompok aktivitas penerangan =  Rp 115.000,00 = Rp 901,51/ kwh 

      127 

 

c. Aktivitas persiapan dan penanganan bahan  

 Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya persiapan dan penanganan 

bahan adalah biaya telepon, biaya air, biaya kayu bakar. Penentuan tarif kelompok 

berdasarkan jumlah bahan baku yang dipesan selama bulan januari 2013. Jumlah 

bahan baku yang digunakan sebesar 30.134/ kg. 

 

Kelompok aktivitas persiapan dan penanganan bahan =  

Rp 2.273.000,00   = Rp 75,43/kg 

         30.134 

 

d. Aktivitas penggilingan 
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Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya penggilingan adalah biaya 

solar dan biaya air. Penentuan tarif kelompok berdasarkan jumlah bahan baku 

yang dipesan selama bulan januari 2013. Jumlah bahan baku yang digunakan 

sebesar 30.134 kg. 

Kelompok biaya penggilingan = Rp 3.251.000,00   = Rp 107,88/kg 

            30.134 

 

e. Aktivitas pembuatan dan pemotongan 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pembuatan dan pemotongan 

adalah biaya bahan penolong, biaya air. Penentuan tarif kelompok berdasarkan 

jumlah bahan baku yang dipesan selama bulan januari 2013. Jumlah bahan baku 

yang digunakan sebesar 18.984 kg. 

Kelompok biaya pembuatan dan pemotongan = 

  Rp 32.061.400,00    = Rp 1.063,96/kg 

         30.134                                             

 

f. Aktivitas pengemasan 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pembuatan adalah biaya 

plastik, biaya air. Penentuan tarif kelompok berdasarkan jumlah produk yang 

dihasilkan selama bulan januari 2013. Jumlah produk yang dihasilkan sebesar 

2.381 tong. 

Kelompok biaya pengemasan = Rp 1.269.000,00   = Rp 54,27/tong 

          2.381 

g. Aktivitas pengiriman 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pengiriman adalah biaya 

BTKTL, biaya BBM. Penentuan tarif kelompok berdasarkan jumlah hasil produksi 
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tahu kuning selama bulan januari 2013 sebesar 2.381 tong. Biaya tersebut dapat 

dirinci sebagai berikut : 

Kelompok biaya pengiriman = Rp  7.211.200,00  = Rp 3.028,64/tong 

  2.381 

 

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 pemeliharaan 

Aktivitas pemeliharaan adalah aktivitas yang berhubungan dengan 

pemeliharaan atau perawatan peralatan seperti mesin giling, tong plastik, tungku, 

tong kayu, saringan, cetakan kayu, kayu pengaduk, kain cetakan, kaim saring, dan 

tampir.  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 pembuatan tahu kuning sebesar 186 JKL (5 jam x 

31 hari). Biaya yang digunakan dalam aktivitas pemeliharaan selama bulan Januari 

2013 adalah sebesar Rp 161.248,98. Adapun pengalokasian biayanya dapat dilihat 

pada tabel 4.6 berikut : 

 Tabel 4.6 Alokasi biaya aktivitas pemeliharaan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu Kuning Rp 866,93 186 Rp 161.248,98 

 

b. Aktivitas penerangan 

Aktivitas penerangan adalah aktivitas yang digunakan untuk penerangan 

saat proses produksi tahu. Biaya dalam aktivitas penerangan adalah biaya pemakaian 

listrik. Pengalokasian biaya ke cost driver berdasarkan pada jumlah kwh, karena 

jumlah kwh adalah pemicu terjadinya biaya tersebut. Jumlah kwh yang dianggarkan 
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untuk pembuatan tahu kuning sebesar 39,68 kwh. Biaya yang digunakan untuk 

aktivitas penerangan selama bulan Januari 2013 sebesar Rp 35.771,92. Adapun 

alokasinya sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Alokasi biaya aktivitas penerangan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu Kuning Rp 901,51 39,68 Rp 35.771,92 

 

c. Aktivitas persiapan dan penanganan bahan 

Aktivitas persiapan dan penanganan bahan baku adalah aktivitas-aktivitas 

yang berhubungan dengan persiapan sebelum proses produksi berlangsung 

diantaranya adalah memesan bahan baku, membuat uapan, pencucian kedelei, dan 

perendaman kedelei. Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya persiapan dan 

penanganan bahan adalah biaya air, biaya kayu bakar, biaya telepon. Pengalokasian 

biaya ke cost driver berdasarkan jumlah pemakaian bahan baku tahu kuning sebesar 

18.984 kg, karena jumlah pemakaian bahan baku merupakan pemicu terjadinya 

biaya tersebut. Biaya yang digunakan untuk aktivitas persiapan dan penanganan 

bahan selama bulan Januari 2013 adalah sebesar Rp 1.431.963,12. Adapun alokasi 

biaya disajikan pada tabel 4.8 berikut : 

Tabel 4.8 Alokasi biaya aktivitas persiapan dan pananganan bahan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu kuning Rp 75,43 18.984 Rp 1.431.963,12 

 

d. Aktivitas penggilingan 

Aktivitas penggilingan adalah proses menghancurkan kedelei menjadi 

bubur kedelei dengan menggunakan mesin penggiling. Biaya yang termasuk dalam 

kelompok biaya penggilingan adalah biaya solar dan biaya air. Pengalokasian biaya 

ke cost driverberdasarkan jumlah pemakaian bahan bakusebesar 18.984 kg, karena 

pemakaian bahan baku adalah pemicu terjadinya biaya tersebut. Biaya yang 
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digunakan dalam aktivitas penggilingan selama bulan Januari 2013 adalah sebesar 

Rp 2.047.993,92. Adapun alokasinya disajikan pada tabel 4.9  

Tabel 4.9 Alokasi biaya aktivitas penggilingan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu kuning Rp 107,88 18.984 Rp 2.047.993,92 

 

e. Aktivitas pembuatan dan pemotongan 

Pada proses ini terjadi pemanasan kedelai yang telah digiling menggunakan 

uapan yang dilakukan pada proses membuat uapan pada aktivitas persiapan. 

Kemudian setelah proses pemasakan selesei diamkan sari tahu sampai mengental. 

Setelah itu sari tahu dimasukkan kedalam cetakan kayu lalu dipress. Setelah dicetak 

tahu dipotong-potong sesuai ukuran. Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya 

pembuatan adalah biaya bahan penolong, biaya kayu bakar dan biaya air. 

Pengalokasian biaya ke cost driverberdasarkan jumlah pemakaian bahan 

bakusebesar 18.984 kg, karena pemakaian bahan baku adalah pemicu terjadinya 

biaya tersebut. Biaya yang digunakan dalam aktivitas pembuatan selama bulan 

Januari 2013 adalah sebesar Rp 20.198.216,64. Adapun alokasinya disajikan pada 

tabel 4.10 

Tabel 4.10 Alokasi biaya aktivitas pembuatan dan pemotongan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu kuning Rp 1.063,96 18.984 Rp 20.198.216,64 

 

f. Aktivitas pengemasan 

Aktivitas pengemasan adalah proses menyusun tahu kedalam tong dan 

memberi lebel yang berisi jumlah dari tahu yang ada didalam tong dan menutupnya 

dengan plastik.Pengalokasian biaya ke cost driverberdasarkan jumlah tahu yang 

dihasilkan, karena jumlah tahu yang dihasilkan adalah pemicu terjadinya biaya 
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tersebut. Biaya yang digunakan dalam aktivitas pengemasan selama bulan Januari 

2013 adalah sebesar Rp 71.039,43. Adapun alokasinya disajikan pada tabel 4.11 

Tabel 4.11 Alokasi biaya aktivitas pengemasan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu kuning Rp 54,27 1309 Rp 71.039,43 

 

g. Aktivitas pengiriman 

Aktivitas pengiriman adalah kegiatan mengantar tahu kepada para 

pelanggan yang ada di berbagai pasar di daerah Purwokerto dan sekitarnya. Biaya 

yang termasuk dalam kelompok biaya pengiriman adalah biaya BTKTL dan biaya 

BBM. Pengalokasian biaya ke cost driverberdasarkan jumlah tahu yang dihasilkan 

sebanyak 1309 tong, karena jumlah tahu yang dihasilkan adalah pemicu terjadinya 

biaya tersebut.Biaya yang digunakan dalam aktivitas pengiriman selama bulan 

Januari 2013 adalah sebesar Rp 3.964.489,76. Adapun alokasinya disajikan pada 

tabel 4.12 

Tabel 4.12 Alokasi biaya aktivitas pengiriman 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu kuning Rp 3.028,64 1.309 Rp 3.964.489,76 

 

Jumlah biaya overhead yang dialokasikan menggunakan sistem activity based 

costingdapat dirinci sebagai berikut : 

Tabel 4.13 Biaya Overhead yang dialokasikan 

No  Kelompok biaya Jumlah 

1 Pemeliharaan Rp       161.248,98 

2 Penerangan  Rp         37.771,92 

3 Persiapan dan penanganan bahan Rp    1.431.963,12 

4 Penggilingan  Rp    2.047.993,92 

5 Pembuatan dan pemotongan Rp  20.198.216,64 

6 Pengemasan Rp         71.039,43 

7 Pengiriman Rp    3.964.489,76 

 Jumlah Rp  27.912.723,77 

  Sumber : data primer yang diolah 
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Jumlah biaya overhead pabrik yang dialokasikan dengan sistem activity based 

costing adalah sebesar Rp 27.912.723,77. 

Selanjutnya dilakukan perhitungan harga pokok produksi dengan sistem activity 

based costing adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.14  Penentuan Harga Pokok Produksi Tahu Kuning berdasarkan Sistem 

Activity Based Costing 

Jumlah 

tong 

BBB BTK BOP HPP HPP/tong 

Rp % Rp % Rp %   
1309 115.715.600 71, 

00 

19.344.000 11, 

87 

27.912.723,77 17, 

13 

162.972.323,77 124.501,38 

Sumber : data primer yang diolah 

 Pada tabel 4.14  menyajikan penentuan harga pokok produksi tahu kuning dengan 

sistem activity based costing. Harga pokok produksi tahu kuning sebesar 

162.972.323,77diperoleh dari penjumlahan tiga unsur biaya yaitu biaya bahan baku sebesar 

Rp 115.715.600,00 (70,00%) , biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp 19.344.000,00 

(11,87%), dan biaya overhead pabrik sebesar Rp 27.912.723,77 (17,13%) . 

4.2 Harga Pokok Produksi Tahu Kuning Berdasarkan Sistem Konvensional 

Penentuan harga pokok produksi tahu kuning dengan sistem konvensional terutama 

dalam perhitungan biaya overhead pabrik tidak dihitung secara detail berdasarkan atas 

pemicu biaya dan sumber daya yang dikonsumsi oleh produk tahu kuning, karena harga 

pokok produksi dihitung dengan cara menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, 

dan biaya overhead pabrik. 

CV Ijen Finisha menentukan  harga pokok produksi masih menggunakan sistem 

konvensional, berikut ini adalah penentuan harga pokok produksi berdasarkan sistem 

konvensional CV Ijen Finisha : 

BOP = biaya overhead pabrik yang dianggarkan  

   Jumlah produksi 

      = Rp 54.309.300,00 

        2.381 
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     = Rp 22.809,45
 

Penentuan tarif overhead pabrik tahu dengan sistem konvensional pada CV 

Ijen Finisha diilustrasikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.15 Penentuan Tarif BOP Sistem Konvensional 

Jumlah tong Biaya overhead Jumlah BOP 

1309 Rp 22.809,45 Rp 29.857.570,05 

  

Setelah biaya overhead diketahui sebesar Rp 29.857.570,05, maka penentuan harga 

pokok produksi dengan sistem konvensional dapat dilakukan. Penentuan harga pokok 

produksi tahu kuning berdasarkan sistem konvensional disajikan pada tabel 4.16  

Tabel 4.16 Penentuan HPP Tahu Kuning Berdasarkan Sistem Konvensional  

Jumlah 

tong 

BBB 

 (Rp) 

BTK 

(Rp) 

BOP 

 (Rp) 

HPP 

(Rp) 

HPP/tong 

(Rp) 

1309 115.715.600 19.344.000 29.857.570,05 164.917.170,1  125.987,14 

Sumber : Data primer yang diolah 

Tabel 4.16  menyajikan penentuan harga pokok produksi tahu kuning berdasarkan 

sistem konvensional. Harga pokok produksi tahu kuning sebesar Rp 164.917.170,1 diperoleh 

dari penjumlahan tiga unsur biaya yaitu biaya bahan baku sebesar Rp 115.715.600,00, biaya 

tenaga kerja sebesar Rp 19.344.000,00 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp 29.857.570,05. 

4.3 Perbandingan Harga Pokok Produksi Tahu Kuning Berdasarkan 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 tahu. 

Penentuan harga pokok produksi dan biaya overhead pabrik dengan sistem ABC dan 

Konvensional terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut disajikan pada tabel 4.17 

 



56 
 

 
 

Tabel 4.17  Perbandingan Harga Pokok Produksi antara Sistem ABC dengan 

Sistem Konvensional 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.17  menunjukkan bahwa harga pokok produksi tahu kuning 

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 tahu kuning. 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. 

 

Juml

ah 

tong 

BBB 

(Rp) 

BTK 

(Rp) 

ABC Konvensional Selisih 
Keteran

gan BOP 

(Rp) 

HPP 

(Rp) 

BOP 

(Rp) 

HPP 

(Rp) 

BOP 

(Rp) 

HPP 

(Rp) 

1309 115.715.

600 

19.344.

000 

27.912.

723,77 

162.972.

323,77 

29.857.

570,05 

164.917.

170,05 

1.944.8

46,28 

1.944.8

46,28 

overval

ue 
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4.4 Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Sistem Activity Based Costing 

(ABC) pada Tahu Goreng 

Penentuan harga pokok produksi pada CV Ijen Finisha sampai saat ini masih 

menggunakan sistem konvensional, karena biaya produksi dihitung dengan cara 

mengkalkulasi semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi tahu tersebut.Sedangkan 

untuk harga pokok produksi per satuan tiap produk dihitung dengan membagi total harga 

pokok produksi dengan jumlah tahu yang dihasilkan. 

Analisis penentuan harga pokok produksi yang lebih akurat dapat dilakukan dengan 

menggunakan sistem activity based costing (ABC). Perhitungan harga pokok tahu pada CV 

Ijen Finisha dengan sistem ABC dibagi dalam tiga cost pool. Cost pool tersebut yaitu tahu 

kuning, tahu goreng dan tahu susu. Aktivitas yang terjadi dalam pembuatan tahu 

dikelompokkan dalam 8 cost driver yaitu pemeliharaan, penerangan, persiapan dan 

penanganan bahan baku, penggilingan, percampuran/membuat dan pemotongan, 

penggorengan, pengemasan dan pengiriman. 

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

biaya yang dikeluarkan CV Ijen Finisha selama proses produksi pada bulan Januari 2013 

terlebih 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).  
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4.4.1 Biaya Bahan Baku 

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

digunakan dalam pembuatan tahu goreng selama bulan Januari 2013 pada CV Ijen Finisha 

dapat dilihat pada tabel 4.18 

Tabel 4.18 Biaya Bahan Baku 

No. Bahan Baku Jumlah 

pembelian 

Harga Bahan 

Baku 

Jumlah Biaya Bahan 

Baku 

1 Kedelai 8.541 kg Rp 6.800/kg Rp 58.078.800,00 

 Jumlah   Rp 58.078.800,00 

Sumber : Data CV Ijen Finisha bulan Januari 2013 

Harga per kg kedelai mengalami perubahan setiap harinya. Harga kedelai per kg 

pada bulan Januari 2013 berkisar Rp 6.100,00 – Rp 7.000,00. Namun CV Ijen Finisha 

membeli kedelei ke supplier seharga Rp 6.800,00 per kg sesuai kesepakatan. Jumlah 

pemakaian bahan baku selama bulan Januari 2013 adalah sebesar 8.541 kg. Sehingga total 

biaya bahan baku tahu goreng yang dikeluarkan sebesar Rp 58.078.800,00. Biaya bahan 

baku tersebut sudah bersih karena supplier datang mensuplai bahan baku sampai di tempat 

pembuatan tahu. 

4.4.2 Biaya Tenaga Kerja 

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

langsung yang ada pada  CV Ijen Finisha dapat dilihat pada tabel 4.19 

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

tahu di CV Ijen Finisha. Total biaya tenaga kerja pada CV Ijen Finisha sebesar Rp 

19.344.000,00 untuk 28 orang sesuai dengan bagiannya masing-masing dan jam kerjanya. 
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Tabel 4.19 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

No. Bagian Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

Upah bulan 

Januari 

Jumlah Biaya 

Tenaga Kerja 

1 Pembuatan uapan 3 Rp 651.000,00 Rp   1.953.000,00 

2 Penanganan bahan baku 3 Rp 713.000,00 Rp   2.139.000,00 

3 Penggilingan 3 Rp 713.000,00 Rp   2.139.000,00 

4 Pencampuran/pembuatan 7 Rp 775.000,00 Rp   5.425.000,00 

5 Pemotongan 7 Rp 620.000,00 Rp   4.340.000,00 

6 Penggorengan 2 Rp 697.500,00 Rp   1.395.000,00 

7 Pengemasan 3 Rp 651.000,00 Rp   1.953.000,00 

Jumlah 28  Rp 19.344.000,00 

Sumber : Data CV Ijen Finisha bulan Januari 2013 

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 tahu goreng mulai dari mengolah bahan 

mentah menjadi produk jadi. 

Penentuan harga pokok produksi tahu goreng dengan sistem activity based costing 

menurut Slamet (2007) dilakukan dengan dua tahap yaitu : 

A. Tahap Pertama 

1. Analisis aktivitas 

Aktivitas yang terjadi dalam proses produksi tahu goreng adalah sebagai 

berikut : 

a. Aktivitas pemeliharaan  

b. Aktivitas penerangan 

c. Aktivitas persiapan dan penanganan bahan baku 

d. Aktivitas penggilingan 
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e. Aktivitas pembuatan dan pemotongan 

f. Aktivitas penggorengan 

g. Aktivitas pengemasan 

h. Aktivitas pengiriman 

2. Membebankan biaya ke aktivitas 

Setelah mengetahui aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam proses produksi, 

langkah selanjutnya adalah membebankan biaya ke aktivitas. Sebelum itu, tabel 4.20 

merupakan rincian biaya bahan penolong yang digunakan perusahaan. 

Tabel 4.20 Biaya Bahan Penolong 

No. Bahan Penolong Jumlah Biaya Bahan Penolong 

1 Cuka              Rp   8.028.450,00 

3 Garam              Rp        85.410,00 

Jumlah Rp   8.113.860,00 

Sumber : Data CV Ijen Finisha bulan Januari 2013 

Biaya overhead pabrik dapat dilihat pada tabel 4.21 

Tabel 4.21 Biaya Overhead pabrik 

No Jenis Biaya Jumlah 

1 Biaya bahan penolong Rp    8.113.860,00 

2 Biaya tenanga pengiriman Rp    3.720.000,00 

3 Biaya listrik Rp       115.000,00 

4 Biaya air Rp       385.000,00 

5 Biaya plastic Rp    2.332.000,00 

6 Biaya kayu bakar Rp    6.045.000,00 

7 Biaya perawatan peralatan Rp       215.000,00 

8 Biaya telepon Rp       180.000,00 

9 Biaya solar Rp    3.225.000,00 

10  Biaya BBM Rp    6.200.000,00 

11 Biaya minyak goring Rp    2.576.000,00 

Jumlah Rp  33.106.860,00 

    Sumber : Data CV Ijen Finisha bulan Januari 2013 

3. Mengelompokkan aktivitas sejenis untuk membnetuk kumpulan sejenis 

Aktivitas untuk kelompok sejenis dalam pembuatan tahu kuning adalah 

sebagai berikut : 

a. Kelompok aktivitas pemeliharaan : biaya perawatan peralatan 
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b. Kelompok aktivitas penerangan : biaya listrik 

c. Kelompok aktivitas persiapan dan penanganan bahan : biaya kayu bakar, biaya air, 

biaya telepon 

d. Kelompok aktivitas penggilingan : biaya air, biaya solar 

e. Kelompok aktivitas pembuatan dan pemotongan : biaya bahan penolong, biaya air 

f. Kelompok aktivitas penggorengan : biaya minyak goreng dan biaya kayu bakar 

g. Kelompok aktivitas pengemasan : biaya air, biaya plastik 

h. Kelompok aktivitas pengiriman : biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya BBM 

4. Menjumlahkan biaya aktivitas yang dikelompokkan untuk mendefinisikan 

kelompok biaya sejenis 

Tabel 4.22 Biaya Kelompok Sejenis 

No Kelompok aktivitas Jenis Biaya Jumlah 

1 Pemeliharaan  pemeliharaan peralatan Rp    215.000,00 

Jumlah Rp    215.000,00 

2 Penerangan Listrik Rp    115.000,00 

Jumlah Rp    115.000,00 

3 Persiapan dan 

penanganan bahan 

Kayu bakar Rp 2.015.000,00 

Telepon Rp    180.000,00 

Air Rp      57.100,00 

Jumlah Rp 2.252.100,00 

4 Penggilingan Solar Rp 3.225.000,00 

Air Rp       19.000,00 

Jumlah Rp  3.244.000,00 

5 Pembuatan dan 

pemotongan 

bahan penolong Rp  8.113.860,00 

Air Rp       44.500,00 

Jumlah Rp  8.158.360,00 

6 Penggorengan Minyak goring Rp  2.576.000,00 

Kayu bakar Rp     930.000,00 

Jumlah Rp  3.506.000,00 

7 Pengemasan Plastik Rp     632.600,00 

Air Rp         6.300,00 

Jumlah Rp     638.900,00 

8 Pengiriman BTKTL Rp  3.720.000,00 

BBM Rp  1.757.300,00 

Jumlah Rp  5.477.300,00 

Sumber : data primer yang diolah 

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

tahu goreng adalah sebagai berikut : 

a. Aktivitas pemeliharaan  

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemeliharaan adalah biaya 

perawatan peralatan. Penentuan tarif kelompok (pool rate) berdasarkan jam kerja 

langsung (JKL) selama bulan Januari 2013. Jumlah jam kerja langsung sebesar 

248 jam (8 jam x 31 hari). Biaya tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

Kelompok aktivitas pemeliharaan =  Rp 215.000,00      

      248 JKL
 

     = Rp 866,93/ JKL 

b. Aktivitas penerangan 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya penerangan adalah 

pemakaian listrik. Penentuan tarif kelompok berdasarkan kwh. Jumlah kwh selama 

bulan Januari 2013 sebesar 127 kwh. Biaya tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

Kelompok aktivitas penerangan = Rp 115.000,00 = Rp 905,51/ kwh 

      127 

 

c. Aktivitas persiapan dan penanganan bahan  

 Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya persiapan dan penanganan 

bahan adalah biaya telepon, biaya air, biaya kayu bakar. Penentuan tarif kelompok 

berdasarkan jumlah bahan baku yang dipesan selama bulan Januari 2013. Jumlah 

bahan baku yang digunakan sebesar 32.101 kg. 

Kelompok aktivitas persiapan dan penanganan bahan =  

Rp 2.252.100,00   = Rp 74,74/kg 

       32.101 
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d. Aktivitas penggilingan 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya penggilingan adalah biaya 

solar dan biaya air. Penentuan tarif kelompok berdasarkan jumlah bahan baku 

yang dipesan selama bulan Januari 2013. Jumlah bahan baku yang digunakan 

sebesar 32.101 kg. 

Kelompok biaya penggilingan =  Rp 3.244.000,00 = Rp 107,65/kg 

                       32.101 

 

e. Aktivitas pembuatan dan pemotongan 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pembuatan dan pemotongan 

adalah biaya bahan penolong, biaya air. Penentuan tarif kelompok berdasarkan 

jumlah bahan baku yang dipesan selama bulan Januari 2013. Jumlah bahan baku 

yang digunakan sebesar 32.101 kg. 

Kelompok biaya pembuatan = Rp 8.158.360,00   = Rp 270,74/kg 

        32.101 

 

f. Aktivitas penggorengan 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya penggorengan adalah biaya 

minyak goreng dan biaya kayu bakar. Penentuan tarif kelompok berdasarkan 

jumlah produk yang dihasilkan selama bulan Januari 2013. Jumlahproduk yang 

dihasilkan selama bulan Januari 2013 sebesar 2.318 tong. 

Kelompok biaya penggorengan  = Rp3.506.000,00= Rp 1.512,51/kg 

         2.318 

 

g. Aktivitas pengemasan 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pembuatan adalah biaya 

plastik, biaya air. Penentuan tarif kelompok berdasarkan jumlah produk yang 
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dihasilkan selama bulan januari 2013. Jumlah bahan baku yang digunakan sebesar 

2.318 tong. 

Kelompok biaya pengemasan =  Rp 638.900,00  = Rp 275,62/tong 

                   2.318 

 

h. Aktivitas pengiriman 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pengiriman adalah biaya 

BTKTL, biaya BBM. Penentuan tarif kelompok berdasarkan jumlah hasil produksi 

tahu kuning selama bulan januari 2013 sebesar 1309 tong. Biaya tersebut dapat 

dirinci sebagai berikut : 

Kelompok biaya pengiriman = Rp 5.477.300,00  =  Rp 2.362,94/tong 

    2.318 

 

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 pemeliharaan 

Aktivitas pemeliharaan adalah aktivitas yang berhubungan dengan 

pemeliharaan atau perawatan pabrik dan peralatan seperti mesin giling, tong 

plastik, tungku, tong kayu, saringan, cetakan kayu, kain cetakan, kain saring, kayu 

pengaduk, dan tampir.  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 pembuatan tahu kuning 

sebesar 217 JKL (7 jam x 31 hari). Biaya yang digunakan dalam aktivitas 
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pemeliharaan selama bulan Januari 2013 adalah sebesar Rp  155.968,75. Adapun 

alokasi biaya pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.23 Alokasi biaya aktivitas pemeliharaan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu goreng 718,75 217 Rp 155.968,75 

 

b. Aktivitas penerangan 

Aktivitas penerangan adalah aktivitas yang digunakan untuk penerangan 

saat proses produksi tahu. Biaya dalam aktivitas penerangan adalah biaya 

pemakaian listrik. Pengalokasian biaya ke cost driver berdasarkan pada jumlah 

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

yang dianggarkan untuk pembuatan tahu goreng sebesar 49,60 kwh. Biaya yang 

digunakan untuk aktivitas penerangan selama bulan Januari 2013 sebesar Rp 

44.714,89. Adapun alokasinya disajikan pada tabel 4.24 

Tabel 4.24 Alokasi biaya aktivitas penerangan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu Kuning Rp 901,51 49,60 Rp 44.714,89 

 

c. Aktivitas persiapan dan penanganan bahan 

Aktivitas persiapan dan penanganan bahan baku adalah aktivitas-aktivitas 

yang berhubungan dengan persiapan sebelum proses produksi berlangsung 

diantaranya adalah memesan bahan baku, membuat uapan, pencucian kedelei, dan 

perendaman kedelei. Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya persiapan dan 

penanganan bahan adalah biaya air, biaya kayu bakar, biaya telepon. 

Pengalokasian biaya ke cost driver berdasarkan jumlah pemakaian bahan baku 

tahu goreng sebesar 8.451 kg, karena jumlah pemakaian bahan baku merupakan 

pemicu terjadinya biaya tersebut. Biaya yang digunakan untuk aktivitas persiapan 

dan penanganan bahan selama bulan Januari 2013 adalah sebesar Rp 631.627,74. 

Adapun alokasi biaya disajikan pada tabel 4.25 berikut : 
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Tabel 4.25 Alokasi biaya aktivitas persiapan dan pananganan bahan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu goreng Rp 74,736 8.451 Rp 631.627,74 

 

d. Aktivitas penggilingan 

Aktivitas penggilingan adalah proses menghancurkan kedelei menjadi 

bubur kedelei dengan menggunakan mesin penggiling. Biaya yang termasuk dalam 

kelompok biaya penggilingan adalah biaya solar dan biaya air. Pengalokasian 

biaya ke cost driverberdasarkan jumlah pemakaian bahan bakusebesar 8.451 kg, 

karena pemakaian bahan baku adalah pemicu terjadinya biaya tersebut. Biaya yang 

digunakan dalam aktivitas penggilingan selama bulan Januari 2013 adalah sebesar 

Rp 909.750,15. Adapun alokasinya disajikan pada tabel 426. 

Tabel 4.26 Alokasi biaya aktivitas penggilingan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu goreng Rp 107,65 8.451 Rp 909.750,15 

 

e. Aktivitas pembuatan dan pemotongan 

Pada proses ini terjadi pemanasan kedelai yang telah digiling 

menggunakan uapan yang dilakukan pada proses membuat uapan pada aktivitas 

persiapan dan memotong tahu yang sudah jadi sesuai dengan ukuran yang telah 

ditentukan. Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pembuatan adalah biaya 

bahan penolong, biaya kayu bakar dan biaya air. Pengalokasian biaya ke cost 

driverberdasarkan jumlah pemakaian bahan bakusebesar 8.541 kg, karena 

pemakaian bahan baku adalah pemicu terjadinya biaya tersebut. Biaya yang 

digunakan dalam aktivitas pembuatan selama bulan Januari 2013 adalah sebesar 

Rp 2.312.390,34. Adapun alokasinya disajikan pada tabel 4.27  

Tabel 4.27 Alokasi biaya aktivitas pembuatan dan pemotongan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu goreng Rp 270,74 8.541 Rp 2.312.390,34 

 



67 
 

 
 

f. Aktivitas penggorengan 

Penggorengan adalah proses menggoreng tahu yang sudah jadi kedalam 

minyak panas.Pengalokasian biaya ke cost driverberdasarkan jumlah tahu yang 

dihasilkan, karena jumlah tahu yang dihasilkan adalah pemicu terjadinya biaya 

tersebut. Biaya yang digunakan dalam aktivitas penggorengan selama bulan 

Januari 2013 adalah sebesar Rp 993.719,07. Adapun alokasinya disajikan pada 

tabel 4.28  

Tabel 4.28 Alokasi biaya aktivitas penggorengan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu goreng Rp 1.512,51 657 Rp 993.719,07 

 

g. Aktivitas pengemasan 

Pengemasan adalah proses menyusun tahu kedalam tong dan memberi 

lebel yang berisi jumlah dari tahu yang ada didalam tong dan menutupnya dengan 

plastik.Pengalokasian biaya ke cost driverberdasarkan jumlah tahu yang 

dihasilkan, karena jumlah tahu yang dihasilkan adalah pemicu terjadinya biaya 

tersebut. Biaya yang digunakan dalam aktivitas pengemasan selama bulan Januari 

2013 adalah sebesar Rp 181.082,34. Adapun alokasinya disajikan pada tabel 4.29 

Tabel 4.29 Alokasi biaya aktivitas pengemasan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu goreng Rp 275,62 657 Rp 181.082,34 

 

h. Aktivitas pengiriman 

Aktivitas pengiriman adalah kegiatan mengantar tahu kepada para 

pelanggan yang ada di berbagai pasar di daerah Purwokerto dan sekitarnya. Biaya 

yang termasuk dalam kelompok biaya pengiriman adalah biaya BTKTL dan biaya 

BBM. Pengalokasian biaya ke cost driverberdasarkan jumlah tahu yang dihasilkan 

sebanyak 1309 tong, karena jumlah tahu yang dihasilkan adalah pemicu terjadinya 

biaya tersebut.Biaya yang digunakan dalam aktivitas pengiriman selama bulan 
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Januari 2013 adalah sebesar Rp 1.552.451,58. Adapun alokasinya disajikan pada 

tabel 4.30  

Tabel 4.30 Alokasi biaya aktivitas pengiriman 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu goring Rp 2.362,94 657 Rp 1.552.451,58 

 

Jumlah biaya overhead yang dialokasikan menggunakan sistem activity 

based costingdapat dirinci sebagai berikut : 

Tabel 4.31 Biaya Overhead yang dialokasikan 

No  Kelompok biaya Jumlah 

1 Pemeliharaan Rp     155.968,75 

2 Penerangan  Rp       44.714,89 

3 Persiapan dan penanganan bahan Rp     631.627,74 

4 Penggilingan  Rp     909.750,15 

5 Pembuatan dan pemotongan Rp  2.312.390,34 

6 Penggorengan Rp     993.719,07 

7 Pengemasan Rp     181.082,34 

8 Pengiriman Rp  1.552.451,58 

 Jumlah Rp  6.781.704,86 

Sumber : primer yang diolah 

Jumlah biaya overhead pabrik yang dialokasikan dengan sistem activity based 

costing adalah sebesar  Rp 6.781.704,86. 

Selanjutnya dilakukan perhitungan harga pokok produksi dengan sistem activity 

based costing adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.32  Penentuan Harga Pokok Produksi Tahu Goreng berdasarkan Sistem 

Activity Based Costing 

Jumlah 

tong 

BBB BTK BOP 
HPP 

HPP/to

ng 
Rp % Rp % Rp % 

657 58.078.800,00 69,

97 

19.344.000 22,

97 

6.781.704,86 7,

06 

84.204.504,

86 

128.165,

15 

Sumber : data primer yang diolah 

Pada tabel 4.32 menyajikan penentuan harga pokok produksi tahu goreng  dengan 

sistem activity based costing. Harga pokok produksi tahu goreng sebesar Rp 84.204.504,86 

diperoleh dari penjumlahan tiga unsur biaya yaitu biaya bahan baku sebesar Rp 
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58.078.800,00 (69,97%), biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp 19.344.00,00 (22,97%), 

dan biaya overhead pabrik sebesar Rp 6.781.704,86 (7,06%). 

4.5 Harga Pokok ProduksiTahu Goreng Berdasarkan Sistem Konvensional 

Penentuan harga pokok produksi tahu goreng dengan sistem konvensional terutama 

dalam perhitungan biaya overhead pabrik tidak dihitung secara detail berdasarkan atas 

pemicu biaya dan sumber daya yang dikonsumsi oleh produk tahu goreng, karena harga 

pokok produksi dihitung dengan cara menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, 

dan biaya overhead pabrik. 

CV Ijen Finisha menentukan  harga pokok produksi masih menggunakan sistem 

konvensional, berikut ini adalah penentuan harga pokok produksi berdasarkan sistem 

konvensional CV Ijen Finisha : 

BOP = biaya overhead pabrik yang dianggarkan  

   Jumlah produksi 

      = Rp 33.106.860,00 

        2.381 

     = Rp 13.904,60
 

Penentuan tarif overhead pabrik tahu dengan sistem konvensional pada CV Ijen 

Finisha diilustrasikan pada tabel 4.34 berikut : 

Tabel 4.33 Penentuan Tarif BOP Sistem Konvensional 

Jumlah tong Biaya overhead Jumlah BOP 

657 Rp 13.904,60 Rp 9.135.322,2 

 

Setelah biaya overhead diketahui sebesar Rp 9.135.322,2, maka penentuan harga 

pokok produksi dengan sistem konvensional dapat dilakukan. Penentuan harga pokok 

produksi tahu goreng berdasarkan sistem konvensional disajikan pada tabel 4.34 
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Tabel 4.34 Penentuan HPP Tahu Goreng berdasarkan Sistem Konvensional  

Jumlah 

tong 

BBB 

 (Rp) 

BTK 

(Rp) 

BOP 

 (Rp) 

HPP 

(Rp) 

HPP/tong 

(Rp) 

657 58.078.800 19.344.000 9.135.322,2 86.558.122,2 131.747,52 

Sumber : data primer yang diolah 

Tabel 4.35 menyajikan penentuan harga pokok produksi tahu goreng berdasarkan 

sistem konvensional. Harga pokok produksi tahu goreng sebesar Rp 86.558.122,2 diperoleh 

dari penjumlahan tiga unsur biaya yaitu biaya bahan baku sebesar  Rp 58.078.800,00 , biaya 

tenaga kerja sebesar Rp 19.344.000,00 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp 9.135.322,2. 

4.6 Perbandingan Harga Pokok Produksi Tahu GorengBerdasarkan 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 tahu. 

Penentuan harga pokok produksi dan biaya overhead pabrik dengan sistem ABC dan 

Konvensional terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut disajikan pada tabel 4.35 

Tabel 4.35 Perbandingan Harga Pokok Produksi antara Sistem ABC dengan Sistem 

Konvensional 

Jumlah BBB BTK 
ABC Konvensional Selisih Ketera

ngan BOP HPP BOP HPP BOP HPP 

657 58.07

8.800 

19.34

4.000 

6.781.7

04,86 

84.204.5

04,86 

9.135.

322,2 

86.558.1

22,2 

2.353.6

17,34 

2.353.6

17,34 

overv

alue 

Sumber : data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.36 menunjukkan bahwa harga pokok produksi tahu goreng 

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 
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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 tahu goreng. 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 Berdasarkan Sistem Activity Based Costing 

(ABC) pada Tahu Susu 

Penentuan harga pokok produksi pada CV Ijen Finisha sampai saat ini masih 

menggunakan sistem konvensional, karena biaya produksi dihitung dengan cara 

mengkalkulasi semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi tahu tersebut.Sedangkan 

untuk harga pokok produksi per satuan tiap produk dihitung dengan membagi total harga 

pokok produksi dengan jumlah tahu yang dihasilkan. 

Analisis penentuan harga pokok produksi yang lebih akurat dapat dilakukan dengan 

menggunakan sistem activity based costing (ABC). Perhitungan harga pokok tahu pada CV 

Ijen Finisha dengan sistem ABC dibagi dalam tiga cost pool. Cost pool tersebut yaitu tahu 

kuning, tahu goreng dan tahu susu. Aktivitas yang terjadi dalam pembuatan tahu 

dikelompokkan dalam 8 cost driveryaitu aktivitas pemeliharaan, aktivitas penerangan, 
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aktivitas persiapan dan penanganan bahan, aktivitas penggilingan, aktivitas pembuatan dan 

pemotongan, aktivitas pengemasan, aktivitas penggorengan dan aktivitas pengiriman. 

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

biaya yang dikeluarkan CV Ijen Finisha selama proses produksi pada bulan Januari 2013 

terlebih 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 pembuatan tahu susu selama bulan Januari 2013 pada CV Ijen Finisha 

dapat dilihat pada tabel 4.36 

Tabel 4.36 Biaya Bahan Baku 

No. Bahan Baku Jumlah 

pembelian 

Harga Bahan 

Baku 

Jumlah Biaya Bahan 

Baku 

1 Kedelai 4.576  kg Rp 6.800/kg Rp31.116.800,00 

2 Susu Sapi murni 2.288 liter Rp 3.500/lt Rp 8.008.000,00 

Jumlah Rp 39.124.800,00 

Sumber : Data CV Ijen Finisha bulan Januari 2013 

Harga per kg kedelai mengalami perubahan setiap harinya. Harga kedelai per kg 

pada bulan Januari 2013 berkisar Rp 6.100,00 – Rp 7.000,00. Namun CV Ijen Finisha 

membeli kedelei ke supplier seharga Rp 6.800,00 per kg sesuai kesepakatan. Jumlah 

pemakaian bahan baku selama bulan Januari 2013 adalah sebesar 4.576 kg. Selain kedelei, 

bahan baku lain yang digunakan adalah susu sapi murni. Jumlah pemakaian susu sebanyak 

2.288 liter dengan harga Rp 3.500 perliternya. Sehingga total biaya bahan baku tahu kuning 
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yang dikeluarkan sebesar Rp 39.124.800,00. Biaya bahan baku tersebut sudah bersih karena 

supplier datang mensuplai bahan baku sampai di tempat pembuatan tahu. 

4.7.2 Biaya Tenaga Kerja 

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

langsung yang ada pada  CV Ijen Finisha dapat dilihat pada tabel 4.37 

Tabel 4.37 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

No. Bagian Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

Upah bulan 

Januari 

Jumlah Biaya 

Tenaga Kerja 

1 Persiapan 3 Rp 651.000,00 Rp 1.953.000,00 

2 Penanganan bahan baku 3 Rp 713.000,00 Rp 2.139.000,00 

3 Penggilingan 3 Rp 713.000,00 Rp 2.139.000,00 

4 Pencampuran/pembuatan 8 Rp 775.000,00 Rp 6.200.000,00 

5 Pemotongan 8 Rp 620.000,00 Rp 4.960.000,00 

6 Pengemasan 3 Rp 651.000,00 Rp 1.953.000,00 

Jumlah 28  Rp 19.344.000,00 

Sumber : Data CV Ijen Finisha bulan Januari 2013 

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

tahu di CV Ijen Finisha. Total biaya tenaga kerja pada CV Ijen Finisha sebesar Rp 

19.344.000,00 untuk 28 orang sesuai dengan bagiannya masing-masing. 

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 tahu kuning mulai dari mengolah bahan 

mentah menjadi produk jadi. 

Penentuan harga pokok produksi tahu susu dengan sistem activitybasedcosting 

menurut Slamet (2007) dilakukan dengan dua tahap yaitu : 

A. Tahap Pertama 
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1. Analisis aktivitas 

Aktivitas yang terjadi dalam proses produksi tahu susu adalah sebagai berikut : 

a. Aktivitas pemeliharaan  

b. Aktivitas penerangan 

c. Aktivitas persiapan dan penanganan bahan baku 

d. Aktivitas penggilingan 

e. Aktivitas pembuatan dan pemotongan 

f. Aktivitas pengemasan 

g. Aktivitas pengiriman 

2. Membebankan biaya ke aktivitas 

Setelah mengetahui aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam proses produksi, 

langkah selanjutnya adalah membebankan biaya ke aktivitas. Sebelum itu, tabel 4.39 

merupakan rincian biaya bahan penolong yang digunakan perusahaan. 

Tabel 4.89 Biaya Bahan Penolong 

No. Bahan Penolong Jumlah Biaya Bahan Penolong 

1 Cuka              Rp 4.347.200,00 

2 Garam              Rp      45.760,00 

Jumlah Rp 4.392.960,00 

Sumber : Data CV Ijen Finisha bulan Januari 2013 

Biaya overhead pabrik dapat dilihat pada tabel 4.39. 

3. Mengelompokkan aktivitas sejenis untuk membentuk kumpulan sejenis 

Aktivitas untuk kelompok sejenis dalam pembuatan tahu susu adalah sebagai 

berikut : 

a. Kelompok aktivitas pemeliharaan : biaya perawatan peralatan  

b. Kelompok aktivitas penerangan : biaya listrik 

c. Kelompok aktivitas persiapan dan penanganan bahan : biaya kayu bakar, biaya air, 

biaya telepon 

d. Kelompok aktivitas penggilingan : biaya air, biaya solar 
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e. Kelompok aktivitas pembuatan dan pemotongan : biaya bahan penolong, biaya air 

f. Kelompok aktivitas pengemasan : biaya air, biaya plastik 

g. Kelompok aktivitas pengiriman : biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya BBM 

4. Menjumlahkan biaya aktivitas yang dikelompokkan untuk mendefinisikan 

kelompok biaya sejenis 

Tabel 4.39 Biaya Overhead Pabrik 

No Jenis Biaya Jumlah 

1 Biaya bahan penolong Rp  4.392.960,00 

2 Biaya tenanga pengiriman Rp    3.720.000,00 

3 Biaya listrik Rp       115.000,00 

4 Biaya air Rp       385.000,00 

5 Biaya plastik Rp    2.332.000,00 

6 Biaya kayu bakar Rp    6.045.000,00 

7 Biaya perawatan peralatan Rp       215.000,00 

8 Biaya telepon Rp      180.000,00 

9 Biaya solar Rp   3.225.000,00 

10  Biaya BBM Rp   6.200.000,00 

Jumlah Rp 26.809.960,00 

   Sumber : data CV Ijen Finisha bulan Januari 2013 

5. Menghitung kelompok tarif overhead 

Penentuan tarif kelompok overhead untuk penentuan harga pokok produksi 

tahu susu adalah sebagai berikut : 

a. Aktivitas pemeliharaan  

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemeliharaan adalah biaya 

perawatan peralatan. Penentuan tarif kelompok (pool rate) berdasarkan jam kerja 

langsung (JKL) selama bulan Januari 2013. Jumlah jam kerja langsung sebesar 

248 jam (8 jam x 31 hari). Biaya tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

Kelompok aktivitas pemeliharaan =  Rp 215.000,00      

      248 JKL 

                 = Rp 866,93/ JKL 

b. Aktivitas penerangan 
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Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya penerangan adalah 

pemakaian listrik. Penentuan tarif kelompok berdasarkan kwh. Jumlah kwh selama 

bulan Januari 2013 sebesar 127 kwh. Biaya tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

Kelompok aktivitas penerangan =  Rp 115.000,00 = Rp 901,51/ kwh 

      127 

c. Aktivitas persiapan dan penanganan bahan  

 Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya persiapan dan penanganan 

bahan adalah biaya telepon, biaya air, biaya kayu bakar. Penentuan tarif kelompok 

berdasarkan jumlah bahan baku yang dipesan selama bulan januari 2013. Jumlah 

bahan baku yang digunakan sebesar 32.101 kg. 

Tabel 4.40 Biaya Kelompok Sejenis 

No Kelompok aktivitas Jenis biaya Jumlah 

1 Pemeliharaan  pemeliharaan peralatan Rp    215.000,00 

Jumlah Rp    215.000,00 

2 Penerangan Listrik Rp    115.000,00 

Jumlah Rp    115.000,00 

3 Persiapan dan 

penanganan bahan 

Kayu bakar Rp 1.085.000,00 

Telepon Rp    180.000,00 

Air Rp      38.100,00 

Jumlah Rp 1.303.100,00 

4 Penggilingan Solar Rp 3.225.000,00 

Air Rp      12.700,00  

Jumlah Rp 3.237.700,00 

5 Pembuatan dan 

Pemotongan 

bahan penolong  Rp 4.392.960,00 

Air Rp      29.600,00  

Jumlah Rp 4.422.560,00  

6 Pengemasan Plastik Rp    338.950,00 

Air Rp        8.600,00 

Jumlah Rp    347.550,00  

7 Pengiriman BTKTL Rp 3.720.000,00 

BBM Rp     941.500,00 

Jumlah Rp  4.661.500,00 

Sumber : data primer yang diolah 

 

Kelompok aktivitas persiapan dan penanganan bahan =  

Rp 1.303.100,00   = Rp 43,24/kg 

         32.101 
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d. Aktivitas penggilingan 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya penggilingan adalah biaya 

solar dan biaya air. Penentuan tarif kelompok berdasarkan jumlah bahan baku 

yang dipesan selama bulan januari 2013. Jumlah bahan baku yang digunakan 

sebesar 32.101 kg. 

Kelompok biaya penggilingan = Rp 3.237.700,00   = Rp 107,44/kg 

         32.101 

 

e. Aktivitas pembuatan dan pemotongan 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pembuatan dan pemotongan 

adalah biaya bahan penolong, biaya air. Penentuan tarif kelompok berdasarkan 

jumlah bahan baku yang dipesan selama bulan januari 2013. Jumlah bahan baku 

yang digunakan sebesar 32.101 kg. 

Kelompok biaya pembuatan dan pemotongan = 

  Rp 4.422.560,00   = Rp 146,76/kg 

          32.101     

 

f. Aktivitas pengemasan 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pembuatan adalah biaya 

plastik, biaya air. Penentuan tarif kelompok berdasarkan jumlah produk yang 

dihasilkan selama bulan januari 2013. Jumlah produk yang dihasilkan sebesar 

2.381 tong. 

Kelompok biaya pengemasan = Rp 347.550,00      = Rp 145,97/tong 

          2.381 

g. Aktivitas pengiriman 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pengiriman adalah biaya 

BTKTL, biaya BBM. Penentuan tarif kelompok berdasarkan jumlah hasil produksi 
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tahu susu selama bulan januari 2013 sebesar 2.381 tong. Biaya tersebut dapat 

dirinci sebagai berikut : 

Kelompok biaya pengiriman = Rp  4.661.500,00 = Rp 1.957,79/tong 

  2.381 

 

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 pemeliharaan 

Aktivitas pemeliharaan adalah aktivitas yang berhubungan dengan 

pemeliharaan atau perawatan peralatan seperti mesin penggiling kedelai, tungku, 

panci, alat saring, penggaris, pisau, tong. 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 pembuatan tahu susu sebesar 139,5 JKL (4,5 jam x 31 hari). Biaya yang 

digunakan dalam aktivitas pemeliharaan selama bulan Januari 2013 adalah sebesar 

Rp 120.936,73. Adapun pengalokasian biayanya dapat dilihat pada tabel 4.41 berikut  

 Tabel 4.41 Alokasi biaya aktivitas pemeliharaan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu susu Rp 866,93 139,5 Rp 120.936,73 

 

b. Aktivitas penerangan 

Aktivitas penerangan adalah aktivitas yang digunakan untuk penerangan 

saat proses produksi tahu. Biaya dalam aktivitas penerangan adalah biaya pemakaian 

listrik. Pengalokasian biaya ke cost driver berdasarkan pada jumlah kwh, karena 

jumlah kwh adalah pemicu terjadinya biaya tersebut. Jumlah kwh yang dianggarkan 

untuk pembuatan tahu susu sebesar 34,72 kwh. Biaya yang digunakan untuk 
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aktivitas penerangan selama bulan Januari 2013 sebesar Rp 107.279,69. Adapun 

alokasinya sebagai berikut : 

Tabel 4.42 Alokasi biaya aktivitas penerangan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu susu Rp 901,51 34,72 Rp 31.300,43 

 

c. Aktivitas persiapan dan penanganan bahan 

Aktivitas persiapan dan penanganan bahan baku adalah aktivitas-aktivitas 

yang berhubungan dengan persiapan sebelum proses produksi berlangsung 

diantaranya adalah memesan bahan baku, membuat uapan, pencucian kedelei, dan 

perendaman kedelei. Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya persiapan dan 

penanganan bahan adalah biaya air, biaya kayu bakar, biaya telepon. Pengalokasian 

biaya ke cost driver berdasarkan jumlah pemakaian bahan baku tahu susu sebesar 

4.576 kg, karena jumlah pemakaian bahan baku merupakan pemicu terjadinya biaya 

tersebut. Biaya yang digunakan untuk aktivitas persiapan dan penanganan bahan 

selama bulan Januari 2013 adalah sebesar Rp 197.866,24. Adapun alokasi biaya 

disajikan pada tabel 4.43 berikut : 

Tabel 4.43 Alokasi biaya aktivitas persiapan dan pananganan bahan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu susu Rp 43,24 4.576 Rp 197.866,24 

 

d. Aktivitas penggilingan 

Aktivitas penggilingan adalah proses menghancurkan kedelei menjadi 

bubur kedelei dengan menggunakan mesin penggiling. Biaya yang termasuk dalam 

kelompok biaya penggilingan adalah biaya solar dan biaya air. Pengalokasian biaya 

ke cost driverberdasarkan jumlah pemakaian bahan bakusebesar 4.576 kg, karena 

pemakaian bahan baku adalah pemicu terjadinya biaya tersebut. Biaya yang 
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digunakan dalam aktivitas penggilingan selama bulan Januari 2013 adalah sebesar 

Rp 491.645,44. Adapun alokasinya disajikan pada tabel 4.45 

Tabel 4.44 Alokasi biaya aktivitas penggilingan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu susu Rp 107,44 4.576 Rp 491.645,44 

 

e. Aktivitas pembuatan dan pemotongan 

Pada proses ini terjadi pemanasan kedelai yang telah digiling menggunakan 

uapan yang dilakukan pada proses membuat uapan pada aktivitas persiapan. Biaya 

yang termasuk dalam kelompok biaya pembuatan adalah biaya bahan penolong, 

biaya kayu bakar dan biaya air. Pengalokasian biaya ke cost driverberdasarkan 

jumlah pemakaian bahan bakusebesar 4.576 kg, karena pemakaian bahan baku 

adalah pemicu terjadinya biaya tersebut. Biaya yang digunakan dalam aktivitas 

pembuatan selama bulan Januari 2013 adalah sebesar Rp 671.573,76. Adapun 

alokasinya disajikan pada tabel 4.45 

Tabel 4.45 Alokasi biaya aktivitas pembuatan dan pemotongan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu susu Rp 146,76 4.576 Rp 671.573,76 

 

f. Aktivitas pengemasan 

Aktivitas pengemasan adalah proses menyusun tahu kedalam tong dan 

memberi lebel yang berisi jumlah dari tahu yang ada didalam tong dan menutupnya 

dengan plastik.Pengalokasian biaya ke cost driverberdasarkan jumlah tahu yang 

dihasilkan, karena jumlah tahu yang dihasilkan adalah pemicu terjadinya biaya 

tersebut. Biaya yang digunakan dalam aktivitas pemotongan dan pengemasan selama 

bulan Januari 2013 adalah sebesar Rp 51.381,44 . Adapun alokasinya disajikan pada 

tabel 4.46 berikut : 
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Tabel 4.46 Alokasi biaya aktivitas pengemasan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu susu Rp 145,97 352 Rp 51.381,44 

 

g. Aktivitas pengiriman 

Aktivitas pengiriman adalah kegiatan mengantar tahu kepada para 

pelanggan yang ada di berbagai pasar di daerah Purwokerto dan sekitarnya. Biaya 

yang termasuk dalam kelompok biaya pengiriman adalah biaya BTKTL dan biaya 

BBM. Pengalokasian biaya ke cost driverberdasarkan jumlah tahu yang dihasilkan 

sebanyak 352 tong, karena jumlah tahu yang dihasilkan adalah pemicu terjadinya 

biaya tersebut.Biaya yang digunakan dalam aktivitas pengiriman selama bulan 

Januari 2013 adalah sebesar Rp 689.142,08 . Adapun alokasinya disajikan pada tabel 

4.47 

Tabel 4.47 Alokasi biaya aktivitas pengiriman 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tahu susu Rp 1.957,79 352 Rp 689.142,08 

 

Jumlah biaya overhead yang dialokasikan menggunakan sistem activity based 

costingdapat dirinci pada tabel 4.48. 

Tabel 4.48 Biaya Overhead yang dialokasikan 

No Kelompok biaya Jumlah 

1 Pemeliharaan Rp    120.936,73 

2 Penerangan  Rp      31.300,43 

3 Persiapan dan penanganan bahan Rp    197.866,24 

4 Penggilingan  Rp    491.645,44 

5 Pembuatan dan pemotongan Rp    671.573,76 

6 Pengemasan Rp      51.381,44 

7 Pengiriman Rp    689.142,08 

 Jumlah Rp 2.235.846,12 

Sumber : data primer yang diolah 

Jumlah biaya overhead pabrik yang dialokasikan dengan sistem activity based 

costing adalah sebesar Rp 2.235.846,12. 
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Selanjutnya dilakukan perhitungan harga pokok produksi dengan sistem activity 

based costing adalah pada tabel 4.49 

Tabel 4.49 Penentuan Harga Pokok Produksi Tahu Susu berdasarkanSistem Activity 

Based Costing 

Jumlah 

tong 

BBB BTK BOP HPP HPP/tong 

Rp % Rp % Rp % Rp Rp 
352 39.124.800 64,43 19.344.000 31,86 2.235.846,12 3,71 60.722.646,12 172.507,52 

Sumber : data primer yang diolah 

 Pada tabel 4.49 menyajikan penentuan harga pokok produksi tahu susu dengan 

sistem activity based costing. Harga pokok produksi tahu susu sebesar 60.722.646,12 

diperoleh dari penjumlahan tiga unsur biaya yaitu biaya bahan baku sebesar Rp 

39.124.800,00 (64,43%) , biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp 19.344.000,00 (31,86%), 

dan biaya overhead pabrik sebesar Rp 2.235.846,12 (3,71%) . 

4.8 Harga Pokok ProduksiTahu SusuBerdasarkan Sistem Konvensional 

Penentuan harga pokok produksi tahu susu dengan sistem konvensional terutama 

dalam perhitungan biaya overhead pabrik tidak dihitung secara detail berdasarkan atas 

pemicu biaya dan sumber daya yang dikonsumsi oleh produk tahu susu, karena harga pokok 

produksi dihitung dengan cara menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan 

biaya overhead pabrik. 

CV Ijen Finisha menentukan  harga pokok produksi masih menggunakan sistem 

konvensional, berikut ini adalah penentuan harga pokok produksi berdasarkan sistem 

konvensional CV Ijen Finisha : 

BOP = biaya overhead pabrik yang dianggarkan  

   Jumlah produksi 

      = Rp 26.809.960,00 

        2.381 

     = Rp 11.259,96
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Penentuan tarif overhead pabrik tahu dengan sistem konvensional pada CV 

Ijen Finisha diilustrasikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.50 Penentuan Tarif BOP sistem Konvensional 

Jumlah tong Biaya overhead Jumlah BOP 

352 Rp 11.259,96 Rp 3.963.505,92 

 

Setelah biaya overhead diketahui sebesar Rp 3.963.505,92, maka penentuan harga 

pokok produksi dengan sistem konvensional dapat dilakukan. Penentuan harga pokok 

produksi tahu susu berdasarkan sistem konvensional disajikan pada tabel 4.51 

Tabel 4.51 Penentuan HPP Tahu Susu berdasarkan Sistem Konvensional  

Jumlah 

tong 

BBB 

 (Rp) 

BTK 

(Rp) 

BOP 

 (Rp) 

HPP 

(Rp) 

HPP/tong 

(Rp) 

352 39.124.800 19.344.000 3.963.505,92 62.432.305,92 177.364,50 

Sumber : data primer yang diolah 

Tabel 4.51 menyajikan penentuan harga pokok produksi tahu susu berdasarkan 

sistem konvensional. Harga pokok produksi tahu susu sebesar Rp 62.432.305,92 diperoleh 

dari penjumlahan tiga unsur biaya yaitu biaya bahan baku sebesar Rp 39.124.800,00, biaya 

tenaga kerja sebesar Rp 19.344.000,00 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp 3.963.505,92. 

4.9 Perbandingan Harga Pokok Produksi Tahu SusuBerdasarkan 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 tahu. 

Penentuan harga pokok produksi dan biaya overhead pabrik dengan sistem ABC dan 

Konvensional terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut disajikan pada tabel 4.52 
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Tabel 4.52 Perbandingan Harga Pokok Produksi antara Sistem ABC dengan Sistem 

Konvensional 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.52 menunjukkan bahwa harga pokok produksi tahu susu 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 activity based costing 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 tahu susu. 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 

tong 
BBB BTK 

ABC Konvensional Selisih Keterang

an BOP HPP BOP HPP BOP HPP 

352 39.124.

800 

19.34

4.000 

2.235.8

46,12 

60.722.

646,12 

3.963.5

05,92 

62.432.3

05,92 

1.709.6

59,8 

1.709.6

59,8 

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 untuk cost pool tahu kuning pada CV Ijen 

Finisha berdasarkan 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 

CV Ijen Finisha memperoleh harga pokok produksi sebesar Rp 

162.972.323,77. Sedangkan jika menggunakan sistem konvensional CV Ijen 

Finisha memperoleh harga pokok produksi lebih besar yaitu sebesar Rp 

164.917.170,05 atau selisih sebesar Rp 1.944.846,28 (overvalue). 

5.1.2 Penentuan harga pokok produksi untuk cost pool tahu goreng CV Ijen Finisha 

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 
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masing-masing produk. Dengan menggunakan sistem activity based costing 

CV Ijen Finisha memperoleh harga pokok produksi sebesar Rp 

84.204.504,86. Sedangkan jika menggunakan sistem konvensional CV Ijen 

Finisha memperoleh harga pokok produksi lebih besar yaitu sebesar Rp 

86.558.122,2 atau selisih sebesar Rp 2.353.617,34 (overvalue). 

5.1.3 Penentuan harga pokok produksi untuk cost pooltahu susu CV Ijen Finisha 

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 CV Ijen 

Finisha memperoleh harga pokok produksi sebesar Rp 60.722.646,12. 

Sedangkan jika menggunakan sistem konvensional CV Ijen Finisha 

memperoleh harga pokok produksi lebih besar yaitu sebesar Rp 

62.432.305,92 atau selisih sebesar Rp 1.709.659,8 (overvalue). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti menyarankan 

sebagai berikut :  

5.2.1 Bagi manajemen CV Ijen Finisha, hasil penelitian tersebut diharapkan dapat 

memberikan referensi pada CV Ijen Finisha dalam menentukan biaya 



87 
 

 
 

produksi (BBB, BTK, dan BOP), menentukan harga pokok produksi tahu 

kuning, tahu goreng dan tahu susu yang lebih akurat.  

5.2.2 Bagipeneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis menggunakan 

subjek UMKM atau perusahaan skala menengah yang mempunyai biaya 

overhead pabrik signifikan dan berteknologi modern atau canggih, 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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INSTRUMEN PENELITIAN 

“Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Sistem Activity 

Based Costing Pada CV Ijen Finisha Ajibarang, Banyumas” 

 

Daftar pertanyaan wawancara kepada pemilik usaha : 

1. Apa saja jenis tahu yang dihasilkan perusahaan ? 

.......................................................................................................... 

2. Apa saja bahan baku dalam pembuatan tahu ? 

.......................................................................................................... 

3. Berapa harga beli bahan baku setiap kilogram ? 

.......................................................................................................... 

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 

tahu? 

.......................................................................................................... 

8. Bagaimana sistem penggajian karyawan? 

......................................................................................................... 

9. Berapa biaya gaji karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan ? 

.......................................................................................................... 

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

? 

.......................................................................................................... 

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

.......................................................................................................... 

12. Berapa harga beli bahan penolong yang dibutuhkan dalam membuat tahu  ? 

.......................................................................................................... 
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13. Berapa jumlah tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses 

produksi ? 

......................................................................................................... 

14. Bagaimana sistem penggajian tenaga kerja tidak langsung yang dipekerjakan 

perusahaan ? 

.......................................................................................................... 

15. Berapa upah yang dibayarkan perusahaan kepada tenaga kerja tidak langsung 

tersebut ? 

.......................................................................................................... 

16. Berapa biaya telepon yang dikeluarkan perusahaan? 

.......................................................................................................... 

17. Berapa biaya listrik yang dikeluarkan perusahaan ? 

.......................................................................................................... 

18. Berapa biaya air yang dikeluarkan perusahaan ? 

......................................................................................................... 

19. Berapa biaya air minum karyawan yang dikeluarkan perusahaan? 

.......................................................................................................... 

20. Berapa biaya makan karyawan yang dikeluarkan perusahaan? 

.......................................................................................................... 

21. Berapa jumlah minyak goreng yang dibeli perusahaan ? 

.......................................................................................................... 

22. Berapa harga beli minyak goreng per kilogram ? 

.......................................................................................................... 

23. Berapa jumlah  kayu bakar yang dibeli perusahaan? 

.......................................................................................................... 

24. Berapa harga beli kayu bakar yang dibeli perusahaan? 

.......................................................................................................... 

25. Berapa biaya angkut kayu bakar yang dikeluarkan perusahaan ? 

.......................................................................................................... 

26. Berapa biaya plastik yang dikeluarkan perusahaan ? 
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.......................................................................................................... 

27. Berapa biaya pembelian solar mesin yang dikeluarkan perusahaan ? 

.......................................................................................................... 

28. Berapa biaya pembelian solar mobil yang dikeluarkan perusahaan ? 

.......................................................................................................... 
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DATA PRODUKSI TAHU 

BULAN JANUARI 2013 

 

    

   

 Tong 

1. Tahu Kuning 1.309 

2. TahuGoreng   657  

3. Tahu Susu 352 

 

JUMLAH PRODUKSI 2.318  
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Data ProduksiBulan Januari 2013 

 

Tgl. Tahu Kuning 

(tong) 

TahuGoreng 

(tong) 

Tahu Susu 

(tong) 

Jumlah      

(tong) 

1 42 20 10 72 

2 44 18 11 73 

3 40 21 11 72 

4 40 21 12 73 

5 43 22 13 78 

6 41 23 12 76 

7 42 22 12 76 

8 42 21 13 76 

9 43 20 12 75 

10 44 18 11 73 

11 42 24 13 75 

12 42 22 12 76 

13 41 20 12 73 

14 43 21 13 77 

15 44 21 11 76 

16 42 18 11 71 

17 44 18 11 73 

18 42 22 12 76 

19 43 20 12 75 

20 41 24 10 75 

21 42 22 12 76 

22 43 22 10 75 

23 41 24 11 76 

24 44 20 12 76 

25 42 21 11 74 

26 41 23 11 75 

27 42 22 11 75 

28 44 21 10 75 

29 41 23 10 74 

30 41 23 10 74 

31 43 21 10 74 

Jumlah 1.309 657 352 2.318 
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DATA PEMBELIAN DANPEMAKAIAN BAHAN BAKU BULAN 

JANUARI 2013 
 

 

 

                                                                               Kedelei 

 

1. Tahu Kuning 18.984 Kg 

2. Tahu Goreng   8.541 Kg 

3. Tahu Susu   4.576 kg 

 

JUMLAH 32.101 Kg 

 

 

 Susu 

1. Tahu Kuning     - 

2. Tahu Goreng     - 

3. Tahu Susu   2.288  liter 

 

Jumlah      2.288 liter 
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DATA PEMAKAIAN BIAYA TENAGA KERJA 

LANGSUNG 

BULAN JANUARI 2013 

 
 

1. Bagian Pembuatan uapan 

3 orang @Rp 651.000,00    Rp 1.953.000,00 

2. Bagian Penanganan Bahan baku 

3 orang @Rp713.000,00    Rp 2.139.000,00 

3. Bagian Penggilingan 

3 orang @Rp 713.000,00    Rp 2.139.000,00 

4. Bagian Pencampuran/membuat tahu 

7 orang @Rp 775.000,00    Rp 5.425.000,00 

5. Bagian Pemotongan 

7 orang @Rp 620.000,00    Rp 4.340.000,00 

6. Bagian Penggorengan 

2 orang @Rp 697.000,00    Rp 1.395.000,00 

7. Bagian Pengemasan 

3 orang @Rp 651.000,00    Rp 1.953.000,00 

 

 

JUMLAH BTKL         Rp 19.344.000,00 
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DATA BIAYA OVERHEAD PABRIK 

BULANJANUARI 2013  
 

 

Biaya bahan penolong Rp  31.993.300,00 

Biaya cuka Rp 28.627.300,00 

Biaya kunyit Rp   3.064.500,00 

Biaya garam Rp     301.500,00 

Biayatenagakerjatidaklangsung (supir dan kenek) 

6 orang @ Rp 20.000 X 31 hari Rp          3.720.000,00 

Biayamakan 

 28 orang @ Rp6.000X 31 hari Rp       5.208.000,00 

Biaya air minum 

3jeregan@ Rp 2.000X 31 hari Rp         186.000,00 

Biaya listrik Rp      115.000,00 

Biaya telepon Rp      180.000,00 

Biaya air Rp            385.000,00 

Biaya plastik 

Rp 75.000 X 31 hari Rp       2.322.000,00 

Biaya solar mesin 

Rp 105.000 X 31 hari Rp       3.255.000,00 

Biaya solar mobil 

Rp 100.000 X 2 mobil X 31 hari Rp       6.200.000,00 

Biayaminyak goreng 

224 kgX  Rp11.500 Rp    2.576.000,00 

Biaya kayu bakar 

Rp 195.000 X 31 hari Rp          6.045.000,00 

 

JUMLAH Rp  55.445.300,00 
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