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SARI 

 

Dyah .S,Ayu . 2013. “Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Batik Mustika 

Blora Berdasarkan Sistem Activity Based Costing (Studi Kasus pada Usaha Batik 

Mustika Blora)”. Manajemen Keuangan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

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

Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 

 

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

Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

 

Di era global seperti saat ini perusahaan diharuskan untuk 

meningkatkan efisiensi serta efektivitas proses produksinya agar dapat 

meningkatkan daya saingnya, persaingan di dunia global sat ini tidak hanya 

menuntut perusahaan untuk memproduksi barang sebanyak-banyaknya namun 

bagaimana produsen barang tersebut tepat dalam metode perhitungan harga 

produksinya. Apabila perhitungan harga pokok produksi kurang tepat dalam 

perhitungannya, maka yang akan terjadi adalah harga barang produksi terlalu 

mahal sehingga produk tidak diminati konsumen, sebaliknya apabila harga terlalu 

rendah memang akan menarik minat konsumen untuk membeli produk hasil 

produksi perusahaan namun hal ini menyebabkan hasil penjualan tidak dapat 

menutup biaya produksi apabila keadaan ini terus berlanjut maka dapat 

menyebabkan kebangkrutan perusahaan 

Objek penelitian ini adalah biaya yang menjadi fokus dari aktivitas 

dalam Usaha Batik Mustika Blora untuk menentukan alokasi biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif berdasarkan explanatory research, 

yaitu penelitian yang tujuannya untuk mengungkapkan atau menjelaskan secara 

mendalam tentang variable tertentu dan penelitian ini bersifat deskriptif.  

Hasil penelitian adalah harga pokok produksi dengan sistem 

Activity Based Costing pada kain batik sebesar Rp 102.785,42. Sedangkan jika 

menggunakan sistem tradisional harga pokok produksi kain batik  sebesar Rp 

101.045,1 lebih murah Rp. 1.740,28 per unitnya daripada sistem Activity Based 

Costing . Harga pokok produksi menggunakan sistem Activity Based Costing pada 

batik cap  sebesar Rp 65.929,58 Sedangkan jika menggunakan sistem tradisional 

harga pokok produksi kain batik  sebesar Rp 66.427  lebih mahal Rp. 497,42 per 

unitnya daripada sistem Activity Based Costing  

Simpulan dari penelitian ini adalah pendekatan sistem activity 

based costing untuk menentukan harga pokok produksi kain batik tulis dan batik 

cap sudah sesuai karena pembagian biaya sudah jelas berdasarkan pemicu biaya 

dan sumber daya yang dikonsumsi masing- masing produk. Bagi peneliti lain 

diharapkan lebih komprehensif dalam mengalkulasi serta lebih berkreatif untuk 

menghitung dengan berbagai metode lain sehingga hasil penelitian lebih akurat. 
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ABSTRACT 

 

Dyah .S,Ayu . 2013. “Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Batik Mustika 

Blora Berdasarkan Sistem Activity Based Costing (Studi Kasus pada Usaha Batik 

Mustika Blora)”.Financial Management. Faculty of Economy. Semarang State 

University. First Advisor: Prof. Dr. H. Achmad Slamet, M.Si., Second Advisor: 

Moh Khoiruddin, S.E., M.Si  

 

Keywords: Biaya Bahan Baku (BBB), Biaya Tenaga Kerja (BTK), 

Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

 

 

In the current era of globalization, companies are required to improve 

the efficiency and effectiveness of the production process in order to improve its 

competitiveness. The competition not only requires companies to produce goods 

as much as possible, but how the producers calculate the production costs using 

the right method. If the calculation of the production cost is less precise, the price 

of production goods is too expensive so the products are not desirable. Otherwise 

if the price is too low, it will attract customers to buy, but it will not cover 

production costs. If this situation continues, it may lead to the bankruptcy of the 

company. 

Object of this study is the cost as a focus of the activities in Usaha 

Batik Mustika Blora to determine the allocation of raw material cost, labor cost 

and manufacturing overhead cost charged to the products. Type of research used 

is qualitative descriptive study based on explanatory research, which aims to 

express or explain specific variables. 

The result of the study shows the production cost with Activity Based 

Costing system on batik is Rp 102.785,42. Whereas if using the traditional 

system, the production cost is Rp 101.045,1. It is cheaper Rp. 1.740,28 per unit 

than the Activity Based Costing system. The production cost using Activity Based 

Costing system in stamping batik is 65.929,58. If using traditional system, the 

production cost is Rp 66.427, more expensive Rp. 497.42 per unit than the 

Activity Based Costing system. 

The conclusion from this research is Activity Based Costing system 

approach to determine the production cost of batik tulis and stamping batik is 

suitable because cost-sharing is clearly based on the cost driver and the resources 

consumed by each product. The suggestion expected for other researchers is to 

calculate more comprehensively and enumerate more creatively using other 

various methods so that research results can be more accurate. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era global seperti saat ini perusahaan diharuskan untuk 

meningkatkan efisiensi serta efektivitas proses produksinya agar dapat 

meningkatkan daya saingnya, persaingan di dunia global saat ini tidak hanya 

menuntut perusahaan untuk memproduksi barang sebanyak-banyaknya 

namun bagaimana produsen barang tersebut tepat dalam metode perhitungan 

harga produksinya. Apabila perhitungan harga pokok produksi kurang tepat 

dalam perhitungannya, maka yang akan terjadi adalah harga barang produksi 

terlalu mahal sehingga produk tidak diminati konsumen, sebaliknya apabila 

harga terlalu rendah memang akan menarik minat konsumen untuk membeli 

produk hasil produksi perusahaan namun hal ini menyebabkan hasil 

penjualan tidak dapat menutup biaya produksi apabila keadaan ini terus 

berlanjut maka dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan 

Penentuan harga pokok produksi dengan metode konvensional 

sebenarnya dapat digunakan sebagai metode yang akurat dalam menentukan 

harga pokok produksi namun perhitungan dengan metode konvensional hanya 

dapat digunakan untuk produksi satu jenis barang saja, karena hanya akan 

memfokuskan pada biaya yang timbul saja, Oleh karena itu untuk 

perhitungan produk yang lebih dari satu jenis diperlukan perhitungan yang 
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lebih akurat, apabila perhitungan harga pokok produksi tidak tepat hal ini 

akan berdampak ruginya perusahaan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukaan 

oleh Haryadi (2002:67) bahwa penentuan harga pokok produksi yang tidak 

tepat juga akan mempengaruhi keputusan pengambilan oleh manajemen. 

Sebenarnya untuk penentuan harga pokok produksi menurut Mulyadi 

(2003:40) dapat dilakukan dengan menggunakan metode full costing, variabel 

costing atau dengan sistem activity based costing, namun untuk metode full 

costing atau konvensional terjadi banyak sekali distorsi dalam penentuan 

harganya karena sistem pembebanan biaya tidak diperhitungkan secara detail. 

Sehingga diperlukan sistem perhitungan yang lebih akurat yaitu sistem 

activity based costing seperti yang dikemukakan oleh Slamet (2007:103) 

merupakan sistem pembebanan biaya dengan cara pertama kali menelusuri 

biaya activitas dan kemudian ke produk. Sehingga akan akurat apabila 

menjadikan sistem activity based costing untuk perhitungan harga pokok 

produksi untuk output lebih dari satu jenis. 

Usaha Batik Mustika Blora adalah usaha yang memproduksi output 

berupa batik. Usaha Batik Mustika Blora memproduksi 2 jenis output batik 

yaitu batik tulis dan batik cap. Menurut fakta yang terjadi di lapangan usaha 

Batik Mustika Blora masih menggunakan sistem konvensional atau full 

costing dimana penentuan harga pokok produksi dengan cara mengumpulkan 

semua pengeluaran yang telah dikeluarkan selama proses produksi 

berlangsung kemudian membaginya ke jumlah output yang dihasilkan, 

padahal sistem biaya konvensional sangatlah kurang akurat digunakan untuk 
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menghitung harga pokok produksi terlebih lagi untuk produk yang bersifat 

heterogen 

Berdasarkan teori dan fakta yang ada di dalam perhitungan harga 

pokok produksi usaha Batik Mustika Blora terdapat gap atau kesenjangan 

karena menurut teori yang ada bahwa bahwa perhitungan konvensional 

digunakan untuk menghitung harga pokok produksi pada usaha yang 

menghasilkan output yang homogen, sedangkan fakta yang ada di lapangan 

produk yang dihasilkan oleh usaha Batik Mustika Blora ada dua output yaitu 

batik tulis dan batik cap sehingga kemungkinan ada ketidakakuratan dalam 

menentukan harga pokok produksi dan akan berimbas pada ketidakakuratan 

harga jual produk. Oleh karena itu menimbulkan pertanyaan berapa besarnya 

harga pokok produksi yang akurat dan efisien untuk produk Batik Mustika 

Blora  sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan dengan menggunakan 

sistem Activity Based Costing. 

Usaha Batik Mustika Blora yang masih menggunakan sistem 

konvensional dalam penentuan harga pokok produksi dengan output lebih 

dari satu produk mengakibatkan ketidakakuratan perhitungan harga pokok 

produksi, untuk perhitungan dengan sistem activity based costing sendiri 

belum pernah dicoba maupun diteliti sehingga penulis tertarik mengadakan 

penelitian untuk menganalisis penentuan harga pokok produksi berdasarkan 

sistem activity based costing pada usaha Batik Mustika Blora. 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan perhitungan 

harga pokok produksi Batik Mustika Blora berdasarkan sistem activity based 
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costing kepada usaha Batik Mustika Blora dalam penentuan harga pokok 

produksi yang akurat dan efisien. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penentuan harga pokok produksi sebenarnya dapat dihitung 

menggunakan metode konvensional atau full costing, namun perhitungan 

dengan metode konvensional memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam 

perhitungannya, hal ini dikarenakan perhitungan biaya dengan perhitungan 

konvensional hanya menghitung berdasarkan volume sehingga banyak 

menyebabkan distorsi biaya. Konsep activity based costing di nilai lebih 

akurat dalam menentukan harga pokok produksi karena biaya yang di catat di 

dasarkan pada aktivitas yang dilakukan. Activity Based Costing menurut  

Slamet (2007:103) merupakan sistem pembebanan biaya dengan pertama kali 

menelusuri biaya aktivitas kemudian ke produk. Dalam Activity Based 

Costing mempergunakan lebih dari satu pemicu biaya (cost driver) untuk 

mengalokasikan biaya overhead pabrik ke masing-masing produk. 

 Biaya overhead pabrik yang dialokasikan akan menjadi lebih 

proporsional dan informasi mengenai harga pokok produksinya lebih akurat, 

Dengan biaya pemicu, perusahaan dapat mengalokasikan biaya aktivitas 

kepada tiap-tiap produksi. Activity Based Costing adalah konsep perhitungan 

biaya dalam akuntansi manajemen yang didasarkan pada aktivitas-aktivitas 

operasi dalam perusahaan yang dapat diterapkan untuk menghitung biaya 

produksi dengan lebih akurat. Produk merupakan hasil aktivitas-aktivitas 

bisnis dan aktivitas-aktivitas tersebut memanfaatkan sumber daya yang 
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berarti menimbulkan biaya. Activity Based Costing baik untuk diterapkan 

pada perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis produk dan memiliki 

komponen biaya tidak langsung yang signifikan. 

Batik Mustika Blora adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

industri kerajinan batik yang memproduksi beberapa macam batik. Kerajinan 

tersebut meliputi batik tulis dan batik cap. Perusahaan ini salah satu industri 

yang belum menerapkan Activity Based Costing dalam menentukan harga 

pokok produksinya. Saat ini Batik Mustika Blora menghitung harga pokok 

produksinya dan harga jual produknya dengan menghitung semua biaya yang 

dikeluarkan dan dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Penentuan 

harga pokok produksi dengan sistem konvensional di anggap kurang tepat 

untuk memberikan informasi biaya yang terkandung dalam masing-masing 

produk. Salah satu sistem yang di anggap mampu memberikan informasi 

yang akurat tentang biaya produksi yaitu Activity Based Costing. Sistem ini 

didasari prinsip biaya-biaya yang terjadi di perusahaan berhubungan sebab 

akibat dengan aktivitas yang dilakukan. Sehingga dari paparan penjelasan di 

atas maka timbul permasalahan sebagai berikut : 

1. Seberapa besar harga pokok produksi kain batik cap dengan menggunakan 

sistem activity based costing? 

2. Seberapa besar harga pokok produksi kain batik tulis dengan 

menggunakan sistem activity based costing? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis dan mendeskripsikan penentuan harga pokok produksi kain 

batik cap berdasarkan sistem activity based costing (ABC). 

2. Menganalisis dan mendeskripsikan penentuan harga pokok produksi kain 

batik tulis berdasarkan sistem activity based costing (ABC). 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

ganda, yaitu manfaat akademis maupun praktisnya. Guna teoritis pada 

perspektif akademis, penelitian ini akan berguna untuk memberikan 

sumbangan referensi bagi perkembangan kajian ilmu manajemen khususnya 

mengenai penerapan teori harga pokok produksi dalam pemahaman penentuan 

harga pokok produksi menggunakan sistem activity based costing. 

1. Kepentingan praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna: 

1.1 Bagi usaha Batik Mustika Blora sebagai penelitian ini dapat memberikan 

referensi tentang perhitungan dan penentuan harga pokok produksi Batik 

Mustika Blora yang lebih akurat serta mengkaji ulang penentuan biaya 

overhead pabrik dengan sistem activity based costing. 

1.2 Bagi Akademis sebagai implikasi lebih lanjut dalam memberikan 

informasi guna menciptakan peningkatan kemampuan mengenai 

penentuan harga pokok produksi berdasarkan sistem activity based  
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costing, serta dapat menjadi referensi dan sumber sarana dalam penelitian 

sejenis di waktu yang akan datang. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS PENELITIAN 

 

2.1 Harga Pokok Produksi 

2.1.1  Pengertian Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produk yang diproduksi/ harga pokok produksi (cost of 

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

produk yang sudah selesai dan ditransfer ke produk dalam proses pada 

periode berjalan, Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2009:60) 

menyatakan harga pokok produksi (cost of goods manufactured) 

mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. 

Harga pokok produksi sering juga disebut biaya produksi. Biaya produksi 

adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk 

jadi. Biaya produksi digolongkan menjadi tiga jenis yaitu : biaya bahan baku 

langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Hal ini senada 

dengan pendapat Simamora (2000:547) yang mendefinisikan biaya produksi 

adalah biaya yang digunakan untuk membeli bahan baku yang dipakai dalam 

membuat produk serta biaya yang dikeluarkan dalam menkonversikan bahan 

baku menjadi produk jadi. Menurut mardiasmo (2000 : 9) dalam Andjarwani 

harga pokok produksi merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang 

dibebankan pada produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau penggunaan 
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berbagai sumber ekonomi yang digunakan untuk menghasilkan produk atau 

memperoleh aktiva.  

2.1.2 Manfaat harga pokok produksi 

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

informasi harga pokok produksi adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan harga jual produk 

Dalam penetapan harga jual produk, biaya produksi per unit 

merupakan salah satu data yang dipertimbangkan, disamping data biaya lain 

serta data non biaya 

b. 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. 

c. 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. 
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d. 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 neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu 

menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode. 

2.1.3 Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi 

Metode pengumpulan harga pokok produksi menurut Blocher et.al 

(2001:551) mengemukakan bahwa pada dasarnya ada dua macam sistem 

penentuan biaya produk yang digunakan dalam jenis industri yang berbeda 

yaitu sistem penentuan biaya berdasarkan pesanan (job costing) dan sistem 

penentuan biaya berdasarkan proses (process costing). 

a.  Penentuan biaya berdasarkan pesanan (job costing)  

Merupakan sistem penentuan biaya produk yang mengakumulasikan 

dan membebankan biaya ke pesanan tertentu.pengolahan produk akan dimulai 

setelah datangnya pesanan dari langganan/ pembeli melalui dokumen pesanan 

penjualan (sales order), yang membuat jenis dan jumlah produk yang 

dipesan, spesifikasi pesanan, tanggal pesanan, tanggal pesanan diterima dan 

harus diserahkan. Atas dasar pesanan penjualan akan dibuat perintah produksi 

untuk melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan yang dipesan oleh 

pembeli. Harga pokok pesanan dikumpulkan untuk setiap pesanan sesuai 



11 

 

 

 

dengan biaya yang dinikmati oleh setiap pesanan, jumlah biaya produksi 

setiap pesanan akan dihitung pada saat pesanan selesai. Untuk menghitung 

biaya satuan, jumlah biaya produksi pesanan tertentu dibagi jumlah produksi 

pesanan yang bersangkutan. 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. 

b. Penentuan biaya berdasarkan proses (process costing). 

  Mengakumulasikan biaya produk atau jasa berdasarkan proses atau 

departemen dan kemudian membebankan biaya tersebut ke sejumlah besar 

produk yang hampir identik. Karakteristik usaha perusahaan yang 

menggunakan sistem penentuan biaya berdasarkan proses yaitu : 1) produk 

yang dihasilkan merupakan produk standar, 2) produk yang dihasilkan dari 

bulan ke bulan adalah sama, 3) kegiatan produksi dimulai dengan 

diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar 

untuk jangka waktu tertentu. Manfaat harga pokok produksi berdasarkan 

proses adalah : 1) menentukan harga jual produk, 2) memantau realisasi biaya 
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produksi, 3) menghitung laba atau rugi periodik, 4) menentukan harga pokok 

persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. 

2.1.4 Unsur –unsur Harga Pokok Produksi 

Dalam memproduksi suatu produk, akan diperlukan beberapa biaya 

untuk mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Biaya produksi dapat 

digolongkan kedalam biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya 

overhead pabrik. 

2.1.4.1  Biaya Bahan Baku 

Bahan baku menurut Supriyono (1983:20) adalah bahan yang akan 

diolah menjadi bagian produk selesai dan pemakaiannya dapat diidentifikasi 

atau diikuti jejaknya atau merupakan bagian integral pada produk tertentu. 

Biaya bahan baku adalah harga perolehan dari bahan baku yang dipakai 

didalam pengolahan produk. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang 

menjadi bagian integral dari produk jadi perusahaan dan dapat ditelusuri 

dengan mudah. Bahan baku langsung ini menjadi bagian fisik produk, 

terdapat hubungan langsung antara masukan bahan baku dan keluaran dalam 

bentuk produk akhir atau jadi. Objek biaya dari bahan baku langsung adalah 

produk. Menurut Simamora (1999: 36) Biaya bahan baku langsung adalah 

biaya dari komponen-komponen fisik produk dan biaya bahan baku yang 

dibebankan secara langsung kepada produk, karena dikonsumsi oleh setiap 

produk. Bahan baku menurut Slamet (2007: 65) diartikan sebagai bahan yang 

menjadi komponen utama yang membentuk suatu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari produk jadi. Dari beberapa pengertian diatas tentang biaya 



13 

 

 

 

bahan baku, maka dapat disimpulkan bahwa biaya bahan baku adalah biaya 

yang secara langsung berhubungan dengan penggunaan bahan baku. 

Bahan baku  meliputi bahan-bahan yang dipergunakan untuk 

memperlancar proses produksi atau disebut bahan baku penolong dan bahan 

baku pembantu. Bahan baku dibedakan menjadi bahan baku langsung dan 

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

baku, sedangkan bahan baku tidak langsung disebut biaya overhead pabrik. 

2.1.4.2 Biaya Tenaga Kerja  

Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk pekerja atau 

karyawan yang dapat ditelusuri secara fisik kedalam pembuatan produk dan 

bisa juga ditelusuri dengan mudah atau tanpa memakan banyak biaya, hal ini 

menurut Simamora (1999: 37). Biaya tenaga kerja menurut Mulyadi (2000: 

343) adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia. 

Sehingga biaya tenaga kerja adalah biaya yang timbul akibat penggunaan 

tenaga kerja manusia untuk pengolahan produk. 

Biaya tenaga kerja dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu biaya tenaga 

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

langsung adalah biaya tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses 

produksi. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya yang 

tidak terlibat langsung dengan proses produksi, biaya tenaga kerja tidak 

langsung ini termasuk dalam biaya overhead. 
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2.1.4.3 Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain dari 

bahan langsung dan tenaga kerja langsung dikelompokkan ke dalam satu 

kategori yang disebut ongkos overhead, Menurut Hansen, Mowen (2004: 51). 

Biaya overhead pabrik digolongkan menjadi tiga jenis biaya, yaitu bahan 

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

penolong adalah bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi namun 

bukan bagian integral dari produk jadi. Biaya tenaga kerja tidak langsung 

adalah biaya personalia yang tidak bekerja secara langsung atas produk, 

namun jasanya diperlukan untuk proses pabrikasi. Sedangkan biaya lain-lain 

adalah biaya pabrikasi yang bukan bahan baku dan tenaga kerja Menurut 

Simamora (1999: 38). Overhead pabrik juga disebut beban pabrik atau biaya 

produk tidak langsung. 

Menurut Mulyadi (2001) harga pokok produksi dapat dihitung dengan 

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

activity based costing. 

a.  Full costing atau Konvensional 

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 
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overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap) ditambah dengan 

biaya non-produksi (biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum). 

b. Variable costing  

Merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya 

memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel pabrik tetap  

kedalam harga pokok produksi, yang terdiri biaya bahan baku, biaya tenaga 

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

dihitung dengan pendekatan variabel 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 penentuan 

harga pokok produk yang ditujukan untuk menyajikan informasi cost produk 

secara cermat bagi kepentingan manajemen, dengan mengukur secara cermat 

konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas yang digunakan untuk 

menghasilkan produk. 
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2.1.4.3.1 Sistem Biaya Konvensional 

A. Pengertian sistem biaya konvensional 

Volume berbasis (tradisional atau konvensional, seperti yang sering 

dilambangkan dalam buku  sistem biaya, bagaimanapun, adalah satu tahap 

biaya sistem tanpa proses ataupun perspektif, dan karenanya biaya yang 

dialokasikan langsung ke obyek biaya, biasanya menggunakan basis alokasi 

volume terkait sangat seperti jam tenaga kerja langsung dan jam mesin 

menurut emblemsvag. Penentuan harga pokok produksi konvensional adalah 

full costing dan variable costing. Sistem biaya full costing juga biasa disebut 

dengan sistem biaya konvensional. Sistem biaya full costing mengasumsikan 

bahwa semua biaya dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu biaya 

tetap dan biaya variabel dengan memperhatikan perubahan- perubahan dalam 

unit atau volume produksi. Jika unit produk atau penyebab lain yang sangat 

berkaitan dengan unit yang diproduksi, seperti jam kerja langsung atau jam 

mesin dianggap sebagai cost driver yang penting. Cost driver berdasarkan 

unit atau volume ini digunakan untuk menetapkan biaya produksi kepada 

produk. Pada sistem biaya full costing, pembebanan biaya bahan baku 

langsung dan tenaga kerja langsung pada produk tidak memiliki tantangan 

khusus. Biaya biaya ditekankan pada produk dengan menggunakan 

penelusuran langsung, atau penelusuran pendorong yang sangat akurat, dan 

sebagian besar sistem konvensional atau full costing didesain untuk 

memastikan bahwa penelusuran ini dilakukan. Disisi lain biaya overhead 

pabrik memiliki masalah lain, yaitu hubungan input output yang secara fisik 
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dapat diamati pada bahan langsung, dan biaya tenaga kerja langsung tidak 

tersedia pada biaya overhead pabrik. Pada dasarnya pendorong kegiatan 

berdasarkan unit membebankan biaya overhead pabrik pada produk, melalui 

penggunaan tarif pabrik atau tarif departemen. Untuk tarif pabrik, tahap awal 

yang harus dilakukan adalah mengakumulasikan atau menjumlahkan semua 

biaya overhead pabrik yang diidentifikasikan pada jurnal umum, dan 

membebankan pada semua kelompok pabrik yang besar. Setelah biaya 

diakumulasikan, biaya pada pabrik dapat dihitung tarif pabrik dengan 

menggunakan pendorong tunggal, yang umumnya adalah jam tenaga kerja 

langsung. Produk diasumsikan mengkonsumsi sumber daya overhead pabrik 

sebanding dengan penggunaan jam tenaga kerja langsung, karena itu pada 

tahap kedua, biaya overhead dibebankan pada produk dengan mengalikan 

tarif dengan jam tenaga kerja langsung sesungguhnya yang digunakan oleh 

tiap produk. Untuk tarif departemen, biaya overhead pabrik dibebankan pada 

masing- masing departemen produksi, menciptakan kelompok biaya overhead 

departemen. Pada tahap pertama, departemen dijadikan objek biaya, dan 

biaya overhead pabrik dibebankan dengan menggunakan penelusuran 

langsung, penelusuran pendorong dan alokasi. Biaya dibebankan masing- 

masing departemen produksi, kemudian pendorong berdasarkan kegiatan 

seperti jam tenaga kerja langsung dan jam mesin digunakan untuk 

menghitung tarif departemen. Produk yang melalui departemen tersebut, 

diasumsikan mengkonsumsi biaya overhead sebanding dengan pendorong 

departemen berdasarkan unit (jam mesin atau tenaga kerja yang digunakan), 
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karenanya pada tahap kedua, overhead pabrik dibebankan pada produk 

dengan mengalikan tarif departemen dengan jumlah pendorong yang 

digunakan pada masing- masing departemen. Seluruh overhead yang 

dibebankan pada produk hanya merupakan penjumlahan dari jumlah yang 

diterima masing- masing departemen. Sistem ini dianggap lebih akurat untuk 

menentukan harga pokok produksi. Padahal metode ini juga masih tidak 

mempertimbangkan biaya yang berubah karena aktivitas atau proses yang 

berbeda dalam suatu departemen. 

Sistem biaya konvensional menurut 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 
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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. 

Sistem biaya kovensional mengasumsikan bahwa semua biaya 

dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu biaya tetap dan biaya 

variabel dengan memperhatikan perubahan-perubahan dalam unit atau 

volume produksi. Jika hanya unit produksi atau penyebab lain yang sangat 

berkaitan dengan unit yang diproduksi, seperti jam kerja atau jam mesin 

dianggap sebagai cost driver yang penting. Cost driver berdasarkan unit 

atau volume ini digunakan untuk menetapkan biaya produksi kepada 

produk. 

Pada sistem biaya konvensional, pembebanan biaya bahan baku 

langsung dan tenaga kerja langsung pada produk tidak memiliki tantangan 

khusus. Biaya-biaya ditekankan pada produk dengan menggunakan 

penelusuran langsung, atau penelusuran pendorong yang sangat akurat, 

dan sebagian besar sistem konvensional didesain untuk memastikan bahwa 

penelusuran ini dilakukan. Disisi lain biaya overhead pabrik memiliki 

masalah lain, yaitu hubungan masukan keluaran yang secara fisik dapat 

diamati pada bahan langsung, dan biaya tenaga kerja langsung tidak 

tersedia pada biaya overhead pabrik. 
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Pada dasarnya pendorong kegiatan berdasarkan unit membebankan 

biaya overhead pabrik pada produk, melalui penggunaan tarif pabrik atau 

tarif departemen. Untuk tarif pabrik, tahap awal yang harus dilakukan 

adalah mengakumulasi atau menjumlahkan semua biaya overhead pabrik 

yang diidentifikasikan pada jurnal umum, dan membebankan pada semua 

kelompok pabrik yang besar. Setelah biaya diakumulasikan, biaya pada 

pabrik dapat dihitung tarif pabrik dengan menggunakan pendorong 

tunggal, yang umumnya adalah jam tenaga kerja langsung. 

Produk diasumsikan mengkonsumsi sumber daya overhead pabrik, 

sebanding dengan penggunaan jam tenaga kerja langsung, karena itu pada 

tahap kedua biaya overhead pabrik dibebankan pada produk dengan 

mengalikan tarif dengan jam tenaga kerja langsung sesungguhnya yang 

digunakan oleh tiap produk. Untuk tarif departemen, biaya overhead 

pabrik dibebankan pada masing-masing departemen produksi, 

menciptakan kelompok biaya overhead departemen. Pada tahap pertama, 

departemen dijadikan objek biaya, dan biaya overhead pabrik dibebankan 

dengan menggunakan penelusuran langsung, penelusuran pendorong dan 

alokasi. Biaya dibebankan pada masing-masing departemen produksi, 

kemudian pendorong berdasarkan kegiatan seperti jam tenaga kerja 

langsung (untuk departemen padat tenaga kerja) dan jam mesin (untuk 

departemen padat mesin) digunakan untuk menghitung tarif departemen. 

Produk yang melalui departemen tersebut, diasumsikan 

mengkonsumsi biaya overhead sebanding dengan pendorong departemen 
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berdasarkan unit (jam mesin atau jam tenaga kerja yang digunakan), 

karenanya pada tahap kedua, overhead pabrik dibebankan pada produk 

dengan mengalikan tarif departemen dengan jumlah pendorong yang 

digunakan pada masing-masing departemen. Seluruh overhead yang 

dibebankan pada produk, hanya merupakan penjumlahan dari jumlah yang 

diterima masing-masing departemen. 

B. Keterbatasan sistem biaya konvensional 

Sistem penentuan harga pokok produksi dengan sistem tradisional, 

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

1. Tenaga kerja langsung dan bahan merupakan factor 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. 

Tarif pabrik dan departemen telah digunakan selama bertahun-

tahun dan terus digunakan dengan sukses oleh banyak perusahaan. Pada 

beberapa situasi tertentu, tarif tersebut menimbulkan distorsi yang dapat 

membuat kebingungan perusahaan yang berproduksi dalam lingkungan 

produksi canggih menurut Achmad Slamet (2007: 103). 
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Keterbatasan utama dari sistem penentuan harga pokok full costing 

adalah penggunaan tarif tunggal atau tarif departemen yang mendasarkan 

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

menghasilkan biaya produk yang tidak akurat, jika sebagian besar biaya 

overhead pabrik tidak berhubungan dengan volume, dan jika perusahaan 

menghasilkan komposisi produk yang bermacam- macam dengan volume, 

ukuran dan kompleksitas yang berbeda- beda. 

Tarif pabrik departemen telah digunakan selama berpuluh-puluh tahun 

dan terus digunakan dengan sukses oleh banyak perusahaan. Namun, pada 

beberapa situasi, tarif tersebut tidak banyak bekerja dengan baik dan 

mungkin menimbulkan biaya produk yang sangat terdistorsi. Untuk 

perusahaan yang beroperasi pada lingkungan pemanufakturan tingkat 

tinggi, distorsi biaya produk sangat berbahaya. 

C. Kelebihan sistem biaya Konvensional 

Kelebihan biaya konvensional menurut Cooper &Kaplan (1991) 

dalam Andjarwani adalah : 

1. Mudah diterapkan 

2. Sistem biaya konvensional tidak memakai banyak cost driver dalam 

mengalokasikan biaya overhead sehingga hal ini memudahkan bagi 

manajer untuk melakukan perhitungan. 
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3. Mudah di audit. Karena jumlah cost driver yang digunakan sedikit, maka 

biaya overhead dialokasikan berdasar volume based measure sehingga 

akan lebih memudahkan auditor dalam melakukan proses audit. 

D. Kekurangan sistem biaya konvensional 

Kekurangan dalam perhitungan harga pokok produksi menurut 

Sulistianingsih (1999:20) mengemukakan bahwa terdapat dua kelemahan 

sistem penetapan biaya produk secara full costing (konvensional) yaitu: 

1. Sistem penetapan biaya produk yang konvensional memang tidak 

dirancang khusus untuk penetapan biaya produk yang akurat, karena 

tujuan utamanya dimaksudkan untuk menetapkan biaya persediaan. 

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

Untuk memutuskan apakah sistem biaya suatu perusahaan telah 

merefleksikan biaya poduk yang optimal, diperlukan analisis detail 

terhadap sistem biaya tersebut agar biaya yang dikeluarkan untuk analisis 

terhadap sistem biaya dapat efisien. 

Sedangkan menurut Cooper & Kaplan (1991) dalam Andjarwani 

menyatakan bahwa kelemahan sistem akuntansi biaya konvensional adalah 

sebagai berikut : 

1. Hanya menggunakan jam kerja langsung untuk mengalokasikan biaya 

overhead. 

2. Hanya menggunakan dasar alokasi yang volume relate (unit level) untuk 

pengalokasian bagian dari biaya produk/pelanggan. Pengukuran alokasi 
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biaya overhead yang merupakan bagian dari biaya produksi ditentukan 

dengan menggunakan dasar yang  berkaitan dengan volume produksi. Hal 

ini menyebabkan distorsi pengukuran product cost karena aktivitas-

aktivitas penyebab timbulnya biaya overhead banyak yang tidak berkaitan 

langsung dengan produk yang dihasilkan. 

3. Hanya menitikberatkan biaya produk pada fase produksi saja. Sistem 

akuntansi biaya konvensional menitik beratkan pada tahap produksi 

tertentu tidak akan menghasilkan informasi yang relevan. 

Sedangkan menurut Blocher dkk (2007: 220) mengemukakan 

kelemahan dari sistem biaya overhead berdasarkan volume meningkat 

ketika keragaman produk secara keseluruhan, karena biaya ini : 

1. Dirancang untuk menentukan biaya produk secara keseluruhan, bukan 

berdasarkan karakteristik-karakteristik unik produksi dalam operasi yang 

berbeda. 

2. Menggunakan penggerak biaya yang berlaku diseluruh bagian 

perusahaan atau per departemen dan mengabaikan perbedaan dalam 

aktivitas untuk produk atau proses produksi yang berbeda dalam pabrik 

atau departemen. 

3. Menggunakan volume aktivitas untuk seluruh operasi seperti jam atau 

satuan mata uang tenaga kerja langsung sebagai dasar untuk 

mendistribusikan biaya overhead ke seluruh produk sementara aktivitas 

tertentu adalah bagian kecil dari aktivitas produk keseluruhan. 

4. Kurang menekankan analisis produk jangka panjang. 
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E. Tanda-tanda kelemahan sistem biaya konvensional 

Tanda-tanda kelemahan sistem biaya konvensional menurut 

Sulistianingsih (1999:21) mengemukakan kelemahan dari sistem full costing 

(konvensional) disebabkan oleh kelemahan dari rancangan tersebut, 

diantaranya adalah : 

1. Harga jam atau biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk 

mengalokasikan overhead dari biaya ke produk. 

2. Hanya basis alokasi yang berkaitan dengan volume, seperti jam kerja, jam 

mesin dan rupiah bahan yang digunakan untuk mengalikan overhead dari 

pusat biaya ke produk. Distorsi terutama timbul, apabila jumlah biaya 

pusat tidak berkaitan dengan volume relatif besar. 

3. Pusat biaya terlalu besar dan terdiri dari mesin- mesin dengan struktur 

biaya overhead yang sangat berbeda satu sama lain, mesin dan otomatik 

mungkin memikul biaya overhead yang lebih kecil bila dibandingkan 

dengan mesin manual. 

4. Biaya pemasaran dan penyerahan produk sangat bervariasi untuk masing- 

masing saluran distribusi, sedangkan sistem biaya konvensional atau full 

costing mengabaikan biaya pemasaran. 

F. Distorsi sistem biaya konvensional 

Distorsi sistem biaya konvensional menurut Sulistianingsih (1999:19) 

mengemukakan pembebanan tidak langsung dapat menghemat biaya, tetapi 

dengan konsekuensi distorsi yang material apabila biaya- biayanya tidak 

dapat didistribusikan secara akurat ke pusat biaya atau produk. 
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Terdapat 5 faktor sumber distorsi dalam sistem full costing 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 yang sangat material. 

4. Pembebanan biaya secara tidak cermat ke produk, dapat menimbulkan 

dua bentuk distorsi yaitu distorsi harga dan distorsi kuantitas. 

5. Usaha yang mengalokasikan biaya bersama dan biaya bergabung ke 

produk yang dihasilkan.  

Dari sudut pandang konseptual Emblemsvag (2003: 111) 

mengemukakan bahwa masalah distorsi dapat dibagi dalam tiga sumber 

utama yaitu : 
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1. Sumber distorsi karena kurangnya potensi data yaitu ketidakpastian yang 

melekat dalam desain, distorsi tak terelakkan, dan penilaian 

mempengaruhi apa yang dinilai. 

2. Masalah keandalan selama pelaksanaan yaitu faktor situasional 

mempengaruhi model, metode ini tidak diterapkan dengan benar. 

3. Defisiensi tentang metode karena kurangnya data dan metode tidak 

mampu menangani masalah. 

Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2009:169) faktor- faktor 

yang menyebabkan distorsi sistem full costing ada dua yaitu : 1) proporsi 

biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit terhadap total biaya 

overhead adalah besar, 2) tingkat keanekaragaman produknya besar. 

G. Dampak sistem biaya konvensional 

Tarif keseluruhan pabrik dan tarif departemen dalam beberapa situasi, 

tidak berfungsi baik dan dapat menimbulkan distorsi biaya produk yang besar 

menurut Hansen dan Mowen (2006:149). Faktor yang menyebabkan 

ketidakmampuan tarif pabrik menyeluruh dan tarif departemen berdasarkan 

unit, untuk membebankan biaya overhead secara tepat adalah proporsi biaya 

overhead pabrik yang berkaitan dengan unit terhadap total biaya overhead, 

adalah besar dan tingkat keragaman produk yang besar. Penggunaan tarif 

keseluruhan pabrik dan departemen memiliki asumsi bahwa pemakaian 

sumber daya overhead berkaitan erat dengan unit yang diproduksi. 

Keanekaragaman produk berarti bahwa produk mengkonsumsi aktivitas 

overhead dalam proporsi yang berbeda- beda. Biaya produk akan terdistorsi, 
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apabila jumlah overhead berdasarkan unit yang dikonsumsi oleh overhead 

non unit. Seringkali organisasi mengalami gejala tertentu yang menunjukkan 

bahwa sistem akuntansi biaya mereka ketinggalan jaman. Informasi biaya 

yang terdistorsi akan berdampak pada perilaku anggota organisasi menurut 

Sulistianingsih (1999:21) antara lain : 

1. Para manajer pusat cenderung untuk membeli dari luar daripada 

memproduksi sendiri. 

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 insetif 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. 

2.1.4.3.2 Sistem Activity Based Costing 

A. Pengertian sistem activity based costing 

Activity Based Costing System  merupakan suatu alternatif sistem yang 

dapat digunakan dalam upaya mendapatkan harga pokok yang akurat melalui 

pembebanan biaya overhead pabrik yang lebih teliti.  ABC adalah pendekatan 

yang relatif baru untuk BOP. Namun, karena kemampuannya untuk 

memberikan analisis yang lebih rinci dan relevan biaya untuk keputusan 



29 

 

 

 

internal keputusan, itu akan mendapatkan pengakuan sebagai biaya sistem 

tugas yang unggul secara tradisional digunakan untuk pelaporan keuangan. 

Sebaliknya, setiap sistem ABC perlu dirancang agar sesuai dengan kebutuhan 

dan keadaan organisasi tertentu, yang membuat pelaksanaan menggunakan 

sistem ABC mahal dan waktu. Akibatnya, beberapa perusahaan memutuskan 

untuk hanya mengembangkan data ABC untuk proses bahwa manajemen 

dianggap penting untuk keberhasilan, Menurut Morse et al (2003., p. 191). 

 Sistem Activity Based Costing  memberikan sistem pembebanan 

biaya dengan fokus pada aktivitas yang berlangsung dalam pembuatan 

produk pada suatu proses pengolahan sebagai ganti dari pembebanan biaya 

overhead yang berbasis unit produk seperti pada akuntansi tradisional 

menurut Bambang Kusdiasmo (2003,45-55) dalam Andjarwani. Menurut 

Garrison dan Noreen (2000: 342) ) dalam Andjarwani,  Activity Based 

Costing adalah metode costing yang dirancang untuk menyediakan informasi 

biaya bagi manajer untuk keputusan strategik dan keputusan lainnya yang 

mungkin akan mempengaruhi kapasitas dan juga biaya tetap. ABC juga 

digunakan sebagai elemen Activity Based Management, yaitu pendekatan 

manajemen yang fokus pada aktivitas. 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 
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hasil dari aktivitas dan aktivitas tersebut menggunakan sumber daya yang 

menyebabkan timbulnya biaya. Sistem perhitungan biaya berdasarkan 

aktivitas (activity based costing) merupakan sistem pembebanan biaya 

dengan cara pertama kali menelusuri biaya aktivitas kemudian ke produk 

menurut Slamet (2007:103), Sedangkan menurut Mulyadi (2003:25) activity 

based costing system merupakan sistem informasi biaya yang menyediakan 

informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personil 

perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

activity based costing adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menentukan harga pokok produksi dan terfokus pada aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa dengan tujuan menyajikan 

informasi mengenai harga pokok produksi yang akurat, yang nantinya akan 

digunakan oleh manajer dalam mengambil keputusan. 

B. Konsep Dasar Sistem Activity Based Costing 

Sistem ABC dapat memberikan informasi mengenai aktivitas-aktivitas 

dan biayanya. Mengetahui aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan dan biaya-

biayanya memungkinkan manajer memusatkan perhatiannya pada aktivitas-

aktivitas yang dapat membuat peluang terhadap penghematan biaya. 

Ada dua keyakinan dasar yang melandasi sistem activity based costing 

menurut Mulyadi (2007: 803) yaitu : 
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1. Cost in caused 

Biaya ada penyebabnya dan penyebab biaya adalah aktivitas. Sistem 

Activity Based Costing berangkat dari keyakinan dasar bahwa sumber daya 

menyediakan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas, bukan sekedar 

menyebabkan timbulnya biaya yang harus dialokasikan. 

2. The causes of cost can be managed 

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. 

Pada konsep ini dasar activity based costing tersebut, biaya yang 

merupakan konsumsi sumber daya (seperti: bahan, energi, tenaga kerja, dan 

modal) dihubungkan dengan aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya 

tersebut. Dengan demikian melalui pengelolaan aktivitas dengan baik untuk 

menghasilkan produk, manajemen akan mampu menghasilkan keunggulan 

kompetitif dalam jangka panjang. 

Sedangkan menurut Simamora (1999:115) konsep-konsep yang 

mendasari sistem activity based costing adalah : 

1. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan pelanggan akan mengkonsumsi sumber-sumber daya yang 

memerlukan uang. Manajer mengidentifikasi aktivitas-aktivitas utama 

yang dilakukan oleh setiap departemen serta sumber-sumber daya yang 
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dikonsumsinya dan lantas memilih pemicu biaya untuk setiap aktivitas 

tersebut. Pemicu biaya haruslah merupakan ukuran yang 

terkuantifikasi dari apa yang menyebabkan sumber-sumber daya tadi 

digunakan. 

2. Biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas-aktivitas haruslah 

dibebankan kepada obyek biaya berdasarkan unit aktivitas yang 

dikonsumsi oleh biaya obyek tersebut. Pemicu biaya dipakai untuk 

mengalokasikan biaya-biaya ke produk dan jasa. 

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

185) dalam Sameer (2007: 2) meringkas konsep yang mendasari 

sistem activity based costing yaitu : 

1. Kegiatan yang dilakukan untuk mengisi kebutuhan pelanggan 

mengkonsumsi  sumber daya yang biaya uang. 

2. Biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas harus diserahkan 

biaya tujuan atas dasar unit kegiatan dikonsumsi oleh tujuan biaya. 

Abiaya tujuan biasanya suatu produk atau layanan yang diberikan 

kepada pelanggan. 

C. Kondisi penyebab perlunya sistem activity based costing 

Sistem biaya full costing tidak lagi secara akurat membebankan biaya 

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

merupakan penyebab utama ketidakmampuan sistem biaya full costing untuk 

membebankan biaya overhead secara tepat. Kondisi tersebut juga merupakan 

penyebab perlunya sistem activity based costing digunakan. Kondisi- kondisi 
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yang mendasari penerapan sistem activity based costing menurut Supriyono 

(2007:281) : 

1. Perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk Perusahaan yang hanya 

menghasilkan satu jenis produk tidak memerlukan sistem activity based 

costing karena tidak timbul masalah keakuratan pembebanan biaya. Jika 

perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk dengan menggunakan 

fasilitas yang sama (common products) maka biaya overhead pabrik 

merupakan biaya bersama untuk seluruh produk yang dihasilkan. Masalah 

ini dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem activity based costing 

karena sistem activity based costing menentukan driver- driver biaya 

untuk mengidentifikasikan biaya overhead pabrik yang dikonsumsi oleh 

masing- masing produk. 

2. Biaya Overhead Pabrik berlevel non unit jumlahnya besar 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 suatu 

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 
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relatif sama, berarti diersitas produk relatif rendah sehingga tidak ada 

masalah jika digunakan sistem biaya full costing. 

Sistem biaya konvensional tidak lagi secara tepat membebankan 

biaya overhead ke masing-masing produksi. Dua faktor utama berikut 

merupakan penyebab utama ketidakmampuan sistem biaya konvensional 

untuk membebankan biaya overhead secara tepat. Kedua faktor tersebut 

juga merupakan penyebab perlunya sistem activity based costing. Kedua 

faktor tersebut menurut Hansen dan Mowen (2006: 142-144) adalah : 

1. Proporsi biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit terhadap 

total biaya overhead. 

Sistem biaya konvensional mengasumsikan bahwa pemakaian 

sumber daya berkaitan erat dengan unit yang diproduksi. Apabila biaya 

overhead didominasi oleh biaya overhead berlevel unit, maka tidak 

akan timbul masalah. Sebaliknya, apabila biaya overhead didominasi 

oleh biaya overhead berlevel non-unit, maka penggerak aktivitas 

berdasarkan unit tidak mampu membebankan biaya overhead tersebut 

secara akurat ke produksi. Dapat juga dikatakan bahwa menggunakan 

penggerak aktivitas berdasarkan unit membebankan biaya overhead 

yang tidak berkaitan dengan unit dapat menciptakan distorsi biaya 

produksi. Semakin besar biaya overhead yang tidak berkaitan dengan 

unit, maka semakin besar distorsi yang terjadi.  
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2. Tingkat keragaman produk  

Keragaman produksi (product diversity) berarti bahwa produksi 

mengkonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda-beda. 

Terdapat beberapa alasan mengapa produksi dapat mengkonsumsi 

overhead dengan proporsi yang berbeda-beda. Sebagai contoh 

perbedaaan pada ukuran produksi, kerumitan produksi, waktu 

persiapan (set-up), semuanya dapat menyebabkan produksi 

mengkonsumsi overhead pada tingkat yang berbeda. Pembebanan 

biaya overhead berdasarkan unit pada kondisi diversitas produksi akan 

menimbulkan distorsi biaya produksi. 

Apabila perusahaan berada pada kedua posisi tersebut, maka 

perusahaan tersebut seharusnya mengimplementasikan sistem activity 

based costing. Namun ada hal yang perlu dipertimbangkan sebelum 

perusahaan mengimplementasikan sistem activity based costing, yaitu 

manajemen harus menaksir trade off antara manfaat dan biaya sistem 

activity based costing, supaya mengimplementasikan sistem activity based 

costing secara optimal. Biaya sistem activity based costing harus lebih 

rendah daripada manfaat yang diperoleh dari implementasi sistem activity 

based costing tersebut. 

Empat kekuatan utama mempengaruhi organisasi untuk 

mengadopsi atau menerapkan sistem activity based costing menurut 

Cokins (2001: 358) adalah : 
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1. Meningkatkan heterogenitas dan keragaman output, produk, layanan 

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

konsumsi yang tidak proporsional elemen yang berbeda dari biaya 

tidak langsung dan overhead. 

2. Meningkatkan kompleksitas dalam overhead dukungan dan proses 

bisnis inti; hasil ini dalam interorganisasional aktivitas-aktivitas untuk 

hubungan biaya yang adalah langkah atau lebih dihapus dari objek 

biaya akhir. 

3. Substansial tidak langsung dan biaya overhead. 

4. Meningkatkan perlu memahami bagaimana pemasaran, penjualan, 

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

disebabkan dan ditelusuri relatif terhadap saluran mereka dan 

pelanggan. 

D. Identifikasi Aktivitas pada Sistem Activity Based Costing 

Sistem Activity based costing menyediakan informasi perihal 

aktivitas-aktivitas dan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Aktivitas adalah setiap kejadian 

atau transaksi yang merupakan pemicu biaya (cost driver), yakni bertindak 

sebagai factor penyebab (causal factor) dalam pengeluaran biaya dalam 

organisasi. Aktivitas-aktivitas ini menjadi titik-titik prnghimpunan biaya. 

Pertama, biaya-biaya ditelusuri ke aktivitas-aktivitas; kedua, aktivitas-

aktivitas tadi lantas ditelusuri ke produk-produk berdasarkan penggunaan 

aktivitas oleh produk-produk tadi. Sistem ABC mengasumsikan bahwa 
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aktivitas-aktivitaslah, bukannya produk yang mengkonsumsi sumber daya 

menurut Simamora (1999:114). Activity based costing memakai pemicu 

biaya dasar unit maupun non unit dan biasanya jumlah pemicunya lebih 

besar ketimbang jumlah pemicu biaya dasar unit yang lazim dipakai dalam 

sistem konvensional. Akibatnya sistem ABC meningkatkan akurasi 

penentuan biaya pokok produk. 

Terdapat empat tingkat umum aktivitas, dimana masing-masing 

tingkat aktivitas tersebut dibagi-bagi lagi menjadi pusat-pusat aktivitas 

tertentu. Keempat tingkat aktivitas menurut Simamora (1999: 118) adalah: 

1. Aktivitas tingkat unit (Unit level activities) 

Aktivitas-aktivitas tingkat unit adalah aktivitas yang muncul 

sebagai akibat jumlah volume produksi yang melalui sebuah fasilitas 

produksi. Unit level activities dilakukan setiap kali sebuah unit 

diproduksi. Aktivitas-aktivitas tingkat unit merupakan aktivitas 

repetitif seperti aktivitas tenaga kerja langsung dan mesin. Biaya-biaya 

aktivitas ini bervariasi menurut jumlah unit yang dihasilkan. 

2. Aktivitas tingkat batch (Batch level activities) 

Biaya-biaya pada tingkat gugus ini dihasilkan menurut jumlah 

gugus produk yang diproses ketimbang berdasarkan jumlah unit yang 

diproduksi, jumlah unit yang dijual, atau ukuran volume lainnya. 

Pemrosesan pesanan pembelian merupakan contoh aktivitas tingkat 

gugus.  
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3. Aktivitas tingkat produk (Product level activities) 

Aktivitas-aktivitas tingkat produk berkaitan dengan produk 

tertentu yang diproduksi oleh perusahaan. Semakin banyak produk dan 

lini produk, maka semakin tinggi biaya aktivitas-aktivitas tingkat 

produk. Rekayasa untuk mendesain dan menguji produk merupakan 

contoh dari aktivitas produk. 

4. Aktivitas tingkat fasilitas (Facility level activities) 

Aktivitas-aktivitas tingkat fasilitas biasanya digabung ke dalam 

sebuah pusat aktivitas tunggal karena aktivitas-aktivitas ini berkaitan 

dengan keseluruhan produksi dan tidak dengan gugus spesifik tertentu 

yang diproduksi. Aktivitas-aktivitas ini bersama atau gabungan bagi 

banyak produk berlainan. 

E.  Analisis Penggerak pada Sistem Activity Based Costing 

Penggerak seperti yang diungkapkan oleh Hansen dan Mowen 

(2006: 147) merupakan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam 

penggunaan sumber daya, penggunaan aktivitas, biaya dan pendapatan. 

Analisis penggerak adalah usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang merupakan akar penyebab biaya. 

Cost driver adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan 

biaya aktivitas, cost driver merupakan faktor yang dapat diukur yang 

digunakan untuk membebankan biaya ke aktivitas dan dari aktivitas ke 

aktivitas lainnya, produksi dan jasa. 
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Penggerak atau penggerak biaya menurut Blocher dkk (2007: 222) 

adalah faktor yang menyebabkan atau menghubungkan perubahan biaya 

dari aktivitas. Penggerak biaya menyebabkan atau berhubungan dengan 

perubahan biaya, jumlah penggerak biaya terukur atau terhitung adalah 

dasar yang sangat baik untuk membebankan biaya sumber daya pada 

aktivitas dan biaya satu atau lebih aktivitas pada aktivitas atau objek biaya 

lainnya. Penggerak biaya ada dua yaitu : 

1. Penggerak biaya konsumsi sumber daya adalah ukuran jumlah sumber 

daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Penggerak biaya ini 

digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi 

oleh atau terkait dengan suatu aktivitas ke aktivitas atau tempat 

penampungan biaya tertentu. 

2. Penggerak biaya konsumsi aktivitas mengukur jumlah aktivitas yang 

dilakukan untuk suatu objek biaya. Penggerak biaya ini digunakan 

untuk membebankan biaya-biaya aktivitas dari tempat penampungan 

biaya ke objek biaya. 

F.  Manfaat sistem activity based costing 

Manfaat dari sistem activity based costing menurut Mulyadi 

(2006:94-95) adalah : 

1. Activity based costing menyediakan informasi tentang aktivitas Fokus 

utama sistem activity based costing adalah aktivitas. Berbagai informasi 

yang berkaitan dengan aktivitas diidentifikasikan dan disediakan bagi 

personel untuk memungkinkan personel memahami hubungan antara 
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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 semakin besar, karena perhatian dan 

usaha personel ditujukan ke penyebab biaya yaitu aktivitas. 

 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 
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pemasaran, dan dimensi lain yang dibutuhkan oleh personel. Sedangkan 

manfaat utama dari sistem activity based costing menurut Blocher dkk 

(2007:232) yaitu :  

1. Activity based costing menyajikan biaya produksi yang lebih akurat 

dan informatif, mengarahkan pada pengukuran profitabilitas produk 

yang lebih akurat dan keputusan strategis yang di informasikan dengan 

lebih baik tentang penetapan harga jual, lini produk dan segmen pasar. 

2. Keputusan dan kendali yang lebih baik. 

Activity based costing menyajikan pengukuran yang lebih 

akurat tentang biaya yang timbul karena dipicu oleh aktivitas, 

membantu manajemen untuk meningkatkan nilai produk dan nilai 

proses dengan membuat keputusan yang lebih baik tentang desain 

produk. Mengendalikan biaya secara lebih baik, dan membantu 

perkembangan proyek-proyek yang meningkatkan nilai. 

3. Informasi yang lebih baik untuk `mengendalikan biaya kapasitas. 

Activity based costing membantu manajer mengidentifikasi dan 

mengendalikan biaya kapasitas yang tidak terpakai. 

G.  Keterbatasan Sistem Activity Based Costing 

Meskipun sistem activity based costing memberikan informasi 

tentang biaya produk atau jasa yang lebih baik dibandingkan sistem 

berdasarkan volume. Menurut Blocher dkk (2007: 233) sistem activity 

based costing juga memiliki keterbatasan sebagai berikut : 
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1. Alokasi 

Tidak semua biaya memiliki penggerak biaya konsumsi sumber 

daya atau aktivitas yang tepat. Beberapa biaya mungkin membutuhkan 

alokasi ke departemen atau produk berdasarkan volume yang 

berhubungan karena secara praktis tidak dapat ditemukan aktivitas 

yang dapat menyebabkan biaya tersebut. Seperti biaya pendukung 

fasilitas yaitu biaya sistem informasi, gaji manajer pabrik, asuransi 

pabrik, dan pajak bumi dan bangunan untuk pabrik. 

2. Mengabaikan biaya 

Biaya produk atau jasa yang diidentifikasi menggunakan sistem 

activity based costing cenderung tidak mencakup seluruh biaya yang 

berhubungan dengan produk atau jasa tersebut. Biaya produk atau jasa 

yang tidak termasuk biaya untuk aktivitas seperti pemasaran, 

pengiklanan, penelitian, pengembangan dan rekayasa produk, meski 

sebagian dari biaya-biaya ini dapat ditelusuri ke produk atau jasa. 

Biaya produk tidak termasuk biaya-biaya ini karena prinsip akuntansi 

yang berlaku umum untuk pelaporan keungan mengharuskan biaya-

biaya tersebut diperlakukan secara periodik. 

3. Mahal dan menghabiskan waktu 

Sistem activity based costing tidak murah dan membutuhkan 

banyak waktu untuk dikembangkan dan dilaksanakan. Untuk 

perusahaan dan organisasi yang telah menggunakan sistem 

perhitungan konvensional berdasarkan volume, pelaksanaan sistem 
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activity based costing cenderung sangat mahal. Lagipula sebagian 

besar sistem akuntansi dan manajemen yang inovatif, biasanya 

diperlukan waktu setahun atau lebih untuk mengembangkan dan 

melaksanakan activity based costing dengan sukses. 

H.  Kelebihan sistem activity based costing 

Beberapa keuntungan dari penggunaan sistem activity based 

costing dalam penentuan harga pokok produksi adalah sebagai berikut : 

1. Biaya produk yang lebih realistik, khususnya pada industri manufaktur 

tekhnologi tinggi dimana biaya overhead adalah merupakan proporsi 

yang signifikan dari total biaya. 

2. Semakin banyak overhead yang dapat ditelusuri ke produk. Analisis 

sistem activity based costing itu sendiri memberi perhatian pada semua 

aktivitas sehingga biaya aktivitas yang dapat ditelusuri. 

3. Sistem activity based costing mengakui bahwa aktivitaslah yang 

menyebabkan biaya (activity cause cost) bukanlah produk, dan produklah 

yang mengkonsumsi aktivitas. 

4. Sistem activity based costing mengakui kompleksitas dari diversitas 

produksi yang modern dengan menggunakan banyak pemicu biaya 

(multiple cost driver), banyak dari cost driver tersebut adalah berbasis 

transaksi (transaction based) dari pada berbasis volume produk. 
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Sedangkan menurut Sistem activity based costing memiliki 

beberapa kelebihan, Hansen dan Mowen (2006: 183) menjelaskan 

kelebihan tersebut antara lain : 

1. Sistem activity based costing dapat memperbaiki distorsi yang melekat 

dalam informasi biaya konvensional berdasarkan alokasi yang hanya 

menggunakan penggerak yang dilakukan oleh volume. 

2. Sistem activity based costing lebih jauh mengakui hubungan sebab 

akibat antara penggerak aktivitas dengan kegiatan. 

3. Sistem activity based costing menghasilkan banyak informasi 

mengenai kegiatan dan sumber yang diperlukan untuk melaksanakan 

kegiatan tersebut. 

4. Sistem activity based costing menawarkan bantuan dalam 

memperbaiki proses kinerja dan menyediakan informasi yang lebih 

baik untuk mengidentifikasi kegiatan yang banyak pekerjaan. 

5. Sistem activity based costing mendorong perusahaan mengevaluasi 

kegiatan untuk mengetahui mana yang tidak bernilai dan dapat di 

eliminasi. 

6. Sistem activity based costing menyediakan data yang relevan hanya 

jika biaya setiap kegiatan adalah sejenis dan benar-benar proporsional. 

I.  Kekurangan Sistem Activity Based Costing 

Kekurangan sistem activity based costing menurut Hansen dan 

Mowen (2006: 192) adalah : 
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1. Dengan menggunakan sistem activity based costing, manajer dapat 

mengasumsikan penghapusan produk bervolume rendah. 

Menggantinya dengan produk baru yang lebih matang dan memiliki 

margin lebih tinggi, yang akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Namun stretegi pemotongan biaya akan peningkatan margin jangka 

pendek, manajer mungkin memerlukan penggunaan waktu dan 

anggaran lebih banyak untuk tujuan pengembangan serta perbaikan 

mutu produk barunya. 

2. Activity based costing dapat mengakibatkan kesalahan konsepsi 

mengenai penurunan biaya penanganan pesanan penjualan dengan 

mengeliminasi pesanan kecil yang menghasilkan margin lebih rendah. 

Sementara stragtegi ini mengurangi jumlah pesanan penjualan, 

pelanggan mungkin lebih sering menginginkan pengiriman dalam 

jumlah kecil dibandingkan dengan interval pemesanannya. Jika 

terdapat perusahaan pesaing yang mau memenuhi kebutuhan mereka, 

sebaliknya jika pelanggan lebih menyukai dalam jumlah kecil, manajer 

harus mempelajari kegiatan yang terlibat untuk dapat mengetahui jika 

terdapat kegiatan yang tidak bernilai. 

3. Sistem activity based costing secara khusus tidak menyesuaikan diri 

dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Activity based 

costing mendorong biaya non produk, oleh karena itu banyak 

perusahaan yang menggunakan activity based costing untuk analisis 
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internal dan terus menggunakan sistem konvensional untuk pelaporan 

eksternal. 

4. Penekanan informasi activity based costing dapat juga menyebabkan 

manajer secara konstan mendorong pengurangan biaya. 

5. Activity based costing tidak mendorong identifikasi dan penghapusan 

kendala yang menyebabkan keterlambatan dan kelebihan. 

J. Keuntungan Sistem Activity Based Costing 

Keuntungan Sistem Activity Based Costing menurut Mulyadi 

(2006: 123) menyatakan penerapan sistem activity based costing 

memberikan beberapa keuntungan, antara lain : 

1. Meningkatkan kualitas pengembilan keputusan 

Penerapan sistem activity based costing akan meningkatkan 

ketepatan pengambilan keputusan, karena penentuan harga pokok 

produk yang lebih informative, keputusan yang tidak tepat sering 

terjadi karena informasi berdasarkan unit yang disajikan mengalami 

distorsi, sistem activity based costing mencegah timbulnya distorsi 

dalam penentuan harga pokok produk. 

2. Aktivitas perbaikan secara terus-menerus untuk mengurangi biaya 

overhead 

Umumnya perusahaan saat ini menginginkan adanya 

penurunan biaya overhead pabrik, penurunan biaya overhead pabrik 

tersebut dilakukan dengan cara menerapkan sistem activity based 
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costing, manajer memahami bahwa aktivitas akan mampu memicu 

timbulnya biaya. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas yang tidak ada 

nilai tambahnya harus dihilangkan. 

3. Memudahkan relevant cost 

Data harga pokok produk, umumnya akan dianalisis secara 

mendalam untuk mendapatkan informasi yang relevan terhadap 

keputusan tertentu. Penyesuaian sering dilakukan terhadap data yang 

ada. Bila ada yang dihasilkan dari sistem yang kurang bagus, maka 

data yang ada perlu disesuaikan dengan cara yang lebih sulit 

dibandingkan dengan data yang dihasilkan dari sistem yang lebih 

bagus. Penerapan sistem activity based costing akan memberikan 

kemudahan dalam memperoleh relevant cost untuk keputusan yang 

lebih luas. 

4. Link activity cost to output 

Desainer sistem harus mengestimasi hubungan antara biaya 

aktivitas dengan output, karena terdapat sejumlah hubungan potensial 

antara aktivitas dengan output, biasanya untuk lebih efisien, desainer 

akan menggunakan pemacu aktivitas yang sama. 

K.  Perbandingan Sistem Biaya Konvensional Dan Sistem Biaya Activity 

Based Costing. 
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Perbedaan antara sistem biaya konvensional dan Activity Based 

Costing  menurut Jan Emblemsvag (2003: 103) itu seperti siang dan 

malam, namun sumber perbedaan ini terletak pada dasar asumsi : 

1. Sistem biaya konvensional, yaitu produk mengkonsumsi sumber daya, 

dan biaya yang dialokasikan dengan menggunakan dasar alokasi 

tingkat unit. 

2. Activity Based Costing, yaitu produk mengkonsumsi aktivitas, mereka 

tidak langsung menggunakan sumber daya. Biaya yang dilacak 

menggunakan driver bertingkat. 

Perbedaan utama: konsumsi sumber daya dibandingkan konsumsi 

aktivitas, dan alokasi tingkat unit dibandingkan pemicu bertingkat, yang 

didiskusikan pada bagian berikutnya. 

Activity based costing merupakan suatu alternatif dari penentuan harga 

pokok produksi konvensional. Dimana penentuan harga pokok produksi 

konvensional adalah full costing dan variable costing, yang dirancang 

berdasarkan kondisi teknologi manufaktur pada masa lalu dengan 

menggunakan teknologi informasi dalam proses pengolahan produk dan 

dalam mengolah informasi keuangan.  

Beberapa perbandingan antara sistem full costing dan sistem activity 

based costing adalah sebagai berikut : 

1. Sistem activity based costing menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai 

pemicu biaya (cost driver) untuk menentukan seberapa besar 
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konsumsi overhead dari setiap produk. Sedangkan sistem full costing 

mengalokasikan biaya overhead secara arbiter berdasarkan satu atau 

dua basis alokasi yang non representatif. 

2. Sistem activity based costing memfokuskan pada biaya, mutu dan 

faktor waktu. Sistem full costing terfokus pada performansi keuangan 

jangka pendek seperti laba. Apabila sistem full costing digunakan 

untuk penentuan harga dan profitabilitas produk yang produknya lebih 

dari satu angka- angkanya tidak dapat diandalkan. 

3.  Sistem activity based costing memerlukan masukan dari seluruh 

departemen persyaratan ini mengarah ke integrasi organisasi yang 

lebih baik dan memberikan suatu pandangan fungsional silang 

mengenai organisasi. 

4.  Sistem activity based costing mempunyai kebutuhan yang jauh lebih 

kecil untuk analisis varian dari pada sistem full costing, karena 

kelompok biaya (cost pool) dan pemicu biaya (cost driver) jauh lebih 

akurat dan jelas, selain itu activity based costing dapat menggunakan 

data biaya historis pada akhir periode untuk menghitung biaya aktual 

apabila kebutuhan muncul. 

 Metode ABC memandang bahwa biaya overhead dapat dilacak 

dengan secara memadai pada berbagai produk secara individual. Biaya 

yang ditimbulkan oleh cost driver berdasarkan unit adalah biaya yang 

dalam metode tradisional disebut sebagai biaya variabel. 
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Metode ABC memperbaiki keakuratan perhitungan harga pokok 

produk dengan mengakui bahwa banyak dari biaya overhead tetap 

bervariasi dalam proporsi untuk berubah selain berdasarkan volume 

produksi. 

Dengan memahami apa yang menyebabkan biaya-biaya tersebut 

meningkat dan menurun, biaya tersebut dapat ditelusuri kemasing-masing 

produk. Hubungan sebab akibat ini memungkinkan manajer untuk 

memperbaiki ketepatan kalkulasi biaya produk yang dapat secara 

signifikan memperbaiki pengambilan keputusan menurut Hansen dan 

Mowen ,1999:157-158 dalam Marismiati,2011 

Apabila digambarkan ke dalam tabel perbedaan antara penentuan 

harga pokok produksi konvensional dan sistem Activity Based Costing 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 perbedaan penentuan harga pokok produksi dengan 

sistem konvensional dan Activitas Based Costing 

 

 

 

 

penentuan harga pokok 
produksi konvensional 

penentuan harga pokok 
produksi Activity Based 

Costing 

Fokus Produk Aktivitas 

Lingkup  Kalkulasi biaya produk 

untuk pelaporan keuangan 

Biaya produksi, 

pengembangan dan 

penelitian, biaya 

pemasaran serta layanan 

pelanggan.   

Keterterapan Perusahaan manufaktur Semua jenis perusahaan 

Pemanfaatan Pengendalian biaya Pengurangan biaya 

melalui analisis aktivitas 

dan perbaikan 

berkelanjutan. 

         Sumber : Mulyadi  2006 
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Perbandingan antara sistem biaya konvensional dan sistem activity 

based costing menurut Mulyadi (2006: 97) adalah sebagai berikut : 

1. Fokus 

Fokus utama sistem biaya konvensional adalah produk. 

Pembebanan biaya berdasarkan unit produk yang diproduksi atau 

penggerak lain yang berkorelasi kuat dengan sistem yang diproduksi 

sehingga sebagian besar pembebanan biaya bersifat intensif alokasi 

karena biaya non unit dibebankan atas dasar unit yang diproduksi, 

sedangkan focus utama pada sistem activity based costing adalah 

aktivitas. Pembebanan biaya ke produk berdasarkan penggerak 

aktivitas sehingga pembebanan biaya tersebut bersifat intensif 

penggerak. 

2. Lingkup 

Tujuan utama sistem biaya konvensional adalah kalkulasi biaya 

produk untuk pelaporan keuangan eksternal. Sedangkan konvensi yang 

berlaku secara umum menyatakan bahwa biaya dapat diklasifikasikan 

menjadi dua kategori fungsional utama, yaitu biaya produksi dan biaya 

non produksi. Dan hanya biaya produksilah yang dapat dibebankan ke 

produk untuk pelaporan keuangan eksternal. Jadi biaya konvensional 

berlingkup biaya produksi. 

Tujuan sistem activity based costing tidak hanya untuk 

pelaporan keuangan eksternal saja melainkan untuk pembuatan 
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keputusan penetapan harga, keputusan bauran produk analisis 

profitabilitas strategis dan taktis serta keputusan perancangan strategis, 

jadi sistem activity based costing tidak hanya berfokus pada biaya 

produksi tetapi juga pada biaya pengembangan dan penelitian, biaya 

pemasaran, dan biaya layanan pelanggan. Lingkup activity based 

costing adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

3. Keterterapan 

Lingkup biaya konvensional adalah biaya produksi, sehingga 

sistem biaya konvensional hanya dapat diterapkan pada perusahaan 

manufaktur. Hal ini disebabkan oleh sulitnya mendefinisikan biaya 

produksi oleh perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Sedangkan 

lingkup sistem activity based costing mencakup seluruh biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan sehingga sistem activity based costing 

dapat diterapkan pada seluruh perusahaan. 

4. Pemanfaatan 

Dalam rangka kerja sistem biaya konvensional, kinerja diukur 

dengan membandingkan biaya aktual yang dikeluarkan dengan biaya 

yang dianggarkan. Secara prinsip, kinerja ditekankan pada masalah 

biaya, jadi pemanfaatan sistem biaya konvensional adalah berupa 

pengendalian biaya. Sedangkan melalui analisis aktiva, sistem activity 

based costing mampu melaksanakan perbaikan berkelanjutan yang 

bertujuan pengurangan biaya, jadi pemanfaatan sistem activity based 
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costing adalah pengurangan biaya melalui analisis aktivitas dan 

perbaikan berkelanjutan. 

Biaya produk dengan menggunakan sistem activity based 

costing sangat berbeda dengan penentuan biaya produk dengan sistem 

konvensional. Menurut Hansen dan Mowen (2006: 176) ada dua 

alasan mengapa ada perbedaan diantara keduanya, yaitu : 

1. Berdasarkan biaya konvensional, biaya dibebankan kepada produk 

tanpa memperhatikan apakah produk tersebut membutuhkan biaya 

tersebut atau tidak, sedangkan berdasarkan sistem activity based 

costing biaya hanya dibebankan ke produk yang membutuhkan, 

sebagai contoh biaya desain. Pada sistem biaya konvensional, biaya 

desain dibebankan keseluruh produk tanpa memperhatikan apakah 

produk tersebut membutuhkan desain atau tidak, sedangkan sistem 

activity based costing biaya hanya dibebankan ke produk yang 

membutuhkan desain saja. 

2. Pada sistem biaya konvensional, biaya batch level dibebankan 

berdasarkan volume produksi, berarti semakin tinggi volume produksi 

akan semakin tinggi pula biaya pada batch level, sedangkan pada 

sistem activity based costing biaya dibebankan secara lump-sun ke 

setiap order, ini berarti terjadi pergeseran dari order yang bervolume 

rendah. Pergeseran dari order volume yang tinggi ke order yang 

bervolume rendah. Pergeseran ini menurunkan biaya produk 
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bervolume tinggi dan akan meningkatkan biaya produk bervolume 

rendah. 

L. Penerapan Sistem Activity Based Costing 

Penerapan sistem activity based costing menurut Blocher dkk 

(2007: 227) memerlukan tiga tahap, yaitu : 

1. Identifikasi biaya dan aktivitas sumber daya 

Perusahaan terlibat dalam berbagai aktivitas untuk 

memproduksi produk atau menyediakan jasa. Aktivitas-aktivitas 

tersebut mengkonsumsi sumber daya dan sumber daya membutuhkan 

uang. Langkah pertama dalam menyususn sistem ABC adalah 

melakukan analisis aktivitas untuk mengidentifikasi biaya sumber daya 

dan aktivitas perusahaan. 

2. Pembebanan biaya sumber daya pada aktivitas 

Activity based costing menggunakan penggerak biaya 

kondumsi sumber daya untuk membebankan sumber biaya ke 

aktivitas. Suatu perusahaan harus memilih penggerak biaya konsumsi 

sumber daya berdasarkan hubungan sebab akibat karena aktivitas 

memicu timbulnya biaya dan sumber daya yang digunakan dalam 

operasi. Penggerak biaya konsumsi sumber daya biasanya meliputi 

jumlah : 

1) Jam tenaja kerja untuk aktivitas yang bersifat intensif tenaga kerja; 

2) Tenaga kerja untuk aktivitas yang berkaitan dengan penggajian; 
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3) Persiapan untuk aktivitas yang berkaitan dengan jumlah batch; 

4) Perpindahan untuk aktivitas penanganan bahan baku; 

5) Jam mesin untuk aktivitas perbaikan dan pemeliharaan; 

6) Luas lantai (per meter persegi) untuk aktivitas kebersihan dan 

perawatan umum. 

3. Pembebanan biaya aktivitas pada sumber daya 

Langkah terakhir adalah membebankan biaya aktivitas atau 

tempat penampungan biaya aktivitas pada output berdasarkan 

penggerak biaya konsumsi aktivitas yang tepat. Output disini adalah 

objek biaya dan aktivitas yang dilakukan perusahaan atau organisasi. 

Pada umumnya, output dan sistem biaya adalah produk dan jasa, 

namun demikian output juga bisa berupa pelanggan, proyek, atau unit 

bisnis.  

Sistem biaya berdasar aktivitas menentukan konsumsi aktivitas-

aktivitas oleh objek-objek biaya. Dalam menentukan aktivitas-aktivitas 

ada dua tahap menurut Simamora (1999: 121), yaitu tahap pertama dalam 

sistem activity based costing adalah menelusuri atau mengalokasikan 

biaya-biaya ke aktivitas-aktivitas. Dengan demikian, alokasi tahap pertama 

terdiri atas kumpulan biaya aktivitas. Kumpulan biaya aktivitas (activity 

cost pool) adalah akumulasi biaya yang berkaitan dengan aktivitas yang 

ada, seperti pemakaian mesin, inspeksi, pemindahan, dan pengesetan 

mesin produksi. 
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Dalam tahap kedua, kumpulan biaya aktivitas dibebankan ke 

produk-produk, dengan memakai pemicu biaya. Pemicu biaya bisa berupa 

banyaknya pengesetan produksi (production setup) atau banyaknya 

inspeksi yang dibutuhkan dalam setiap pengolahan produk. Sistem 

penentuan biaya pokok berdasarkan aktivitas memakai banyak pemicu 

biaya.  

Hansen dan Mowen (2006: 146-151) juga mengungkapkan tahapan 

untuk merancang sistem activity based costing adalah sebagai berikut : 

1. Prosedur Tahap 1 

a. Identifikasi aktivitas 

Identifikasi mencakup observasi dan mendaftar pekerjaan yang 

dilakukan dalam suatu organisasi. Pekerjaan atau tindakan yang 

diambil menyangkut konsumsi sumber daya. 

b. Biaya sumber daya dibebankan ke aktivitas 

Pembebanan biaya sumber daya ini dilakukan melalui perhitungan 

konsumsi sumber daya oleh aktivitas. 

c. Aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk 

kumpulan sejenis. 

Pada tahap ini aktivitas serta biayanya dikelompokkan atas dasar 

atribut tingkat aktivitas dan atribut penggerak aktivitas. 

d. Biaya aktivitas yang dikelompokkan dijumlah untuk 

mendefinisikan kelompok biaya sejenis. 
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Kelompok biaya overhead yang berkaitan dengan setiap kelompok 

aktivitas kemudian dijumlah dan membentuk kelompok biaya 

sejenis. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh tiap-tiap cost driver 

dijumlahkan untuk mendapatkan biaya cost driver. 

e. Menghitung tarif (overhead) kelompok 

Setelah suatu kelompok biaya didefinisikan, biaya per unit dari 

penggerak aktivitas dapat dihitung dengan membagi biaya 

kelompok dengan kapasitas praktis penggerak aktivitas. 

  Pool rate = jumlah biaya cost driver 

             kapasitas cost driver 

2. Prosedur Tahap 2 

Pada tahap kedua, biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke 

produksi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan tarif kelompok yang 

dihitung pada tahap pertama dan ukuran jumlah sumber daya yang 

dikonsumsi oleh setiap produksi. Jadi pembebanan biaya overhead dari 

setiap kelompok biaya ke produksi dengan cara mengalikan tarif 

kelompok dengan unit penggerak yang dikonsumsi oleh produksi. 

BOP yang dibebankan = tarif pool x pemakaian aktivitas 
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2.2  Penelitian Terdahulu 

  Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 

yang dapat dijadikan tinjauan pustaka yaitu beberapa penelitian 

berikut: 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

N

o  

Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitia

n 

Variabel 

penelitian 

Hasil Penelitian 

1 A.Rajabi 

dan  

A. Dabiri 

Applying 

activity 

Based 

costing 
(ABC) 

Method to 

Calculate 

Cost Price 

in Hospital 

and Remedy 

Services. 

(Menerapka

n Activity 

Based 

Costing 
(ABC) Cara 

Menghitung 

Biaya Harga 

dalam 

Pelayanan 

Rumah Sakit 

dan Obat). 

Tahun 2012 

Metode 

analisis 

deskripti

f 

biaya 

administrasi

, biaya 

diagnostik 
dan biaya 

rawat rumah 

sakit 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah harga 

biaya dari metode 
ABC secara 

signifikan 

berbeda dari 

metode tarif 

konvensional. 

Selain jumlah, 

tinggi biaya tidak 

langsung di 

rumah sakit 

menunjukkan 

bahwa kapasitas 
sumber daya 

tidak digunakan 

dengan benar. 

Biaya harga jasa 

perbaikan dengan 

metode tarif tidak 

benar dihitung 

bila dibandingkan 

dengan ABC 

metode. ABC 

menghitung harga 

biaya dengan 
menerapkan 

mekanisme yang 

sesuai tetapi 

metode tarif 

didasarkan pada 

fixed harga. 

Selain itu, ABC 

merupakan 

informasi yang 

berguna tentang 

jumlah dan 
kombinasi 

layanan harga 

biaya. 
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2 Ahmad 
Issa 

Alnajjar 

dan Walid 

Zakaria 

Siam 

The Ability 
of 

Application 

Activity-

Based 

Costing 

System on 

the Air Line 

Companies : 

The case of 

the Jordan 

Aviation 

Company. 
(Kemampua

n Penerapan 

Activity-

Based 

Costing 

Sistem pada 

Perusahaan 

Penerbangan

: Kasus 

Perusahaan 

Penerbangan 
Jordan.) 

Tahun 2011 

Metode 
analisis 

deskripti

f 

jumlah jam 
terbang 

untuk setiap 

nasabah dan 

biaya 

overhead 

dari Jordan. 

Studi ini 
menunjukkan 

bahwa ABC 

dapat diterapkan 

dalam konteks 

maskapai 

penerbangan. 

3 Andjarwan

i Putri 

Widjajanti 

Evaluasi 

penerapan 

Activity 

Based 

Costing 

System 

sebagai 

alternatif 

sistem biaya 

tradisional 

dalam 
penentuan 

harga pokok 

produksi 

(studi kasus 

pada 

perusahaan 

meubel PT. 

Nilas 

Wahana 

Antika 

Sukoharjo) 

Metode 

analisis 

deskripti

f 

Biaya bahan 

baku, Biaya 

Tenaga 

Kerja 

Langsung, 

Biaya 

Overhead 

Pabrik 

Hasil analisis 

melalui Uji 

Wilcoxon Range 

Test terhadap 

perhitungan harga 

pokok produksi 

pada PT. Nilas 

Wahana Antika 

dengan ABC 

System selama 15 

tahun dapat 
diketahui bahwa 

terdapat perbdaan 

yang signifikan 

antara kedua 

sistem biaya 

tersebut, sehingga 

perusahaan 

mengalami selisih 

ker ugian. 

4 Intan 
Qona’ah 

Analisis 
Penentuan 

Harga Pokok 

Produksi 

Berdasarkan 

Sistem 

Activity 

Metode 
analisis 

Deskripti

f 

Biaya bahan 
baku, Biaya 

Tenaga 

Kerja 

Langsung, 

Biaya 

Overhead 

Penelitian ini 
menunjukan 

bahwa harga 

krupuk dengan 

menggunakan 

perhitungan 

sistem activity 
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based 
Costing 

Pada Pabrik 

Krupuk 

“Langgeng” 

Gunung 

Pati. 

Pabrik based costing 
lebih akurat dan 

realistis 

dibandingkan 

dengan sistem 

biaya 

konvensional 

sehingga dalam 

pemasaran bisa 

lebih bersaing 

dengan produk 

sejenis 

5 Lino 

Cinquini, 
Paola 

Miolo 

Vitali,  

Arianna 

Pitzalis 

dan 

Cristina 

Campanal

e. 

Process view 

and cost 
management 

of a new 

surgery 

technique in 

hospital 

(Proses 

melihat dan 

manajemen 

biaya teknik 

bedah baru 

di rumah 
sakit). 

Tahun 2009 

Metode 

analisis 
deskripti

f 

 Penelitian ini 

menunjukkan 
bahwa dengan 

menggunakan 

sistem Activity 

Based Costing 

biaya untuk 

perawatan dan 

bedah menjadi 

lebih akurat 

karena 

identifikasi 

berasal dari cost 
driver. 

6 Marismati  Penerapan 

metode 

Activity 

based 

costing 

system 

dalam 

menentukan 

harga. 

Tahun 2011 

Metode 

analisis 

deskripti

f 

biaya 

aktivitas 

perawatan 

pasien, 

aktivitas 

pemeliharaa

n inventaris, 

aktivitas 

pemeliharaa

n pasien dan 

aktivitas 
pelayanan 

pasien. 

Dari hasil 

perhitungan rawat 

inap dengan 

menggunakan 

metode ABC 

memberikan hasil 

yang lebih besar 

daripada sistem 

biaya Konvensio 

ased costing. 

Namun yang saat 
ini banyak 

digunakan di 

industri-industri 

pabrik adalah full 

costing yaitu 

sistem yang 

hanya 

mengumpulkan 

semua biaya nal. 

7 Nur Aini 

Rahmawat

i 

Analisis 

Penentuan 

Harga Pokok 
Produksi 

Berdasarkan 

Sistem 

Activity 

Based 

Metode 

analisis 

deskripti
f 

Biaya bahan 

baku, Biaya 

Tenaga 
Kerja 

Langsung, 

Biaya 

Overhead 

Pabrik 

Hasil penelitian 

ini diperoleh 

harga pokok kain 
batik sebesar Rp. 

95.519 atau lebih 

murah Rp. 

3.026/unit. 

Sedangkan untuk 
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Costing 
(Study 

Kasus pada 

CV.Pesona 

Tembakau 

Temanggun

g)  

kemeja batik 
Rp.206.046/unit 

atau lebih besar 

Rp. 6.794,68/unit. 

8 Riki 

Martusa 

dan Agnes 

Fransisca 

adie 

Peranan 

Activity 

Based 

Costing 

System 

dalam 

Perhitungan 
harga Pokok 

Produksi 

Kain yang 

Sebenarnya 

untuk 

Penetapan 

harga Jual. 

Tahun 2011 

Metode 

deskripti

f 

biaya bahan 

baku, biaya 

tenaga kerja 

dan biaya 

overhead 

pabrik. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa PT Panca 

Mitra Busana 

Indah tidak 

mengklasifikasika

n biaya yang 
dikeluarkan 

secara tepat 

sehingga 

memerlukan 

sistem biaya 

activity based 

costing. 

 

2.3  Kerangka Berpikir 

 Dalam penentuan harga pokok produksi dapat dihitung dengan tiga 

sistem yaitu full costing, variabel costing dan activity based costing yang 

dikeluarkan untuk memproduksi semua produk kemudian dibagi dengan 

jumlah output yang dihasilkan, sebenarnya sistem ini akurat dan tepat 

apabila digunakan untuk menghitung harga pokok produksi namun hanya 

untuk usaha yang memproduksi satu jenis barang saja atau homogen, 

sedangkan untuk usaha yang memproduksi lebih dari satu jenis barang 

sistem biaya full costing tidak tepat digunakan untuk menghitung harga 

pokok produksi karena akan menimbulkan distorsi. 

Sistem biaya activity based costing dalam perhitungan untuk harga 

pokok produksi yang memproduksi output lebih dari satu jenis  lebih tepat 
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dan akurat digunakan, karena merupakan satu-satunya sistem biaya yang 

menghitung biaya berdasarkan aktivitas satu persatu. 

Batik Mustika Blora adalah usaha batik yang memproduksi dua 

macam hasil output yaitu batik tulis dan batik cap yang berasal dari satu 

jenis bahan baku yang berupa kain mori sebagai bahan baku pembuatan 

batik cap dan batik tulis. Tenaga kerja yang ada di usaha Batik Mustika 

Blora berjumlah 19 orang dalam batik tulis dan 46 orang dalam batik cap 

sebagai  yang dibutuhkan untuk proses produksi. Perbedaan dalam 

perhitungan dalam sistem konvensional dan Activity based costing lebih 

difokuskan pada Biaya Overhead pabrik dimana dalam perhitungannya 

untuk mendapatkan harga pokok produksi biaya overhead pabrik harus 

dipisah berdasarkan aktivitas sehingga meminimalkan distorsi, Biaya 

overhead pabrik yang dibebankan pada produksi batik antara lain biaya 

bahan penolong, biaya listrik, biaya tenaga kerja pengiriman, biaya bahan 

bakar, biaya perawatan peralatan, biaya telepon. Dalam mengidentifikasi 

biaya overhead berbeda dengan pengidentifikasian biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja. Biaya overhead pabrik tidak dapat dibebankan secara 

merata atau sama pada semua produk yang dihasilkan karena  setiap 

produk mengkonsumsi biaya overhead yang berbeda-beda sesuai dengan 

aktivitas produksinya. Biaya overhead pabrik dapat dihitung berdasarkan 

aktivitas agar setiap produk mengkonsumsi biaya overhead secara tepat.  

Identifikasi aktivitas pada biaya overhead pabrik meliputi 

aktivitas pemeliharaan, aktivitas pembuatan pola, aktivitas pewarnaan, 
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aktivitas lorot dan aktivitas pakaging yang masing-masing menimbulkan 

biaya dari setiap aktivitas produksi yang dilakukan sehingga tepat antara 

pembebanan biaya kepada tiap jenis hasil produksi sehingga tidak 

menimbulkan distorsi. 

Pada perhitungan konvensional semua biaya yang dikeluarkan 

untuk memproduksi batik cap dan batik tulis dibebankan semua langsung 

pada hasil output Batik Mustika Blora.  

  Proses perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan 

sistem activity based costing dan pada metode konvensional pada usaha 

Batik Mustika Blora dapat digambarkan:  
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah biaya harga pokok produksi yang menjadi 

fokus dalam pembuatan batik cap dan batik tulis pada usaha kerajinan Batik 

Mustika Blora untuk mengalokasikan  biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

dan biaya overhead pabrik secara tepat dan akurat. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah produk batik tulis dan batik cap dari 

usaha kerajinan Batik Mustika Blora. Lokasi pabrik berada di Jepon 

Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. 

3.3 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan eksplanatory 

research, yaitu penelitian yang tujuannya untuk mengungkapkan atau 

mengexplore atau menjelaskan secara mendalam tentang variabel tertentu dan 

penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam 

untuk perhitungan dengan sistem activity based costing dalam menentukan 

harga pokok produksi pada usaha kerajinan Batik Mustika Blora. 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah biaya-biaya yang merupakan biaya dari 

aktivitas dalam pembuatan batik cap dan batik tulis dalam kerajinan Batik 

Mustika Blora. 

3.4.1 Biaya Bahan Baku 

Bahan baku adalah keseluruhan bahan utama untuk pembuatan produk 

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

bahan baku saja melainkan juga memerlukan biaya lain yaitu biaya pembelian, 

biaya pergudangan dan biaya perolehan lain yang nantinya akan menambah 

nilai kebutuhan biaya untuk memperoleh produk batik jadi. 

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

membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari produk jadi. 

Bahan baku adalah bahan baku utama atau bahan pokok dan merupakan 

komponen utama dari suatu produk. 

Biaya bahan baku dalam penelitian ini adalah semua biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku sehingga siap diolah untuk 

memperoleh produk jadi yang terdiri dari bahan baku utama berupa kain mori. 

Bahan baku dipakai dianggarkan dalam satuan (unit) uang disebut 

anggaran biaya bahan baku (BBB). Anggaran biaya bahan baku (BBB) adalah 

kuantitas standar bahan baku dipakai (KSt) dikali harga bahan baku (HSt) per 

unit atau dinyatakan dengan rumus: 

BBB = KSt x HSt 
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Anggaran BBB (biaya bahan baku) disebut juga dengan biaya bahan 

baku standar (BBBSt). 

Bahan baku dipakai yang dianggarkan dalam satuan (unit) barang 

disebut kuantitas standar bahan baku dipakai (KSt). Kuantitas standar bahan 

baku dipakai (KSt). Kuantitas standar bahan baku dipakai (KSt) adalah unit 

ekuivalen produk (P) dikali kuantitas standar bahan baku per unit produk 

(KSBB), atau dinyatakan dalam rumus: 

 

3.4.2 Biaya Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan 

karyawan untuk mengolah produk menurut Mulyadi (2001). Menurut Nafarin 

(2009,225) Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari jam 

tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja lansung. Jam standar 

tenaga kerja langsung (JSTKL) adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja 

langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Jam 

standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan dengan cara: 

1. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan 

dari kartu harga pokok periode lalu. 

2. Mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang 

diharapkan. 

KSt = P x KSBB 
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3. Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. 

4. Mengadakan tafsiran yang wajar. 

5. Memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja 

yang tak bisa dihindari, dan faktor kelelahan. 

Biaya tenaga kerja disini adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

penggunaan biaya tenaga kerja ini. 

Biaya tenaga kerja disini adalah jumlah biaya keseluruhan yang 

dibayarkan untuk karyawan yang merupakan tenaga kerja dalam pembuatan 

batik cap dan batik tulis.  

3.4.3 Biaya Overhead Pabrik  

Biaya overhead adalah biaya-biaya yang secara tidak langsung 

berkaitan dengan pembuatan produk yang meliputi : biaya bahan penolong, 

tenaga kerja tidak langsung, penyusutan pabrik, mesin, berbagai alat manual 

yang digunakan dalam proses produksi batik cap dan batik tulis  serta 

pemeliharaan fasilitas pabrik. 

Biaya overhead pabrik akan dihitung satu persatu menurut 

penggunaanya terhadap satu produk hasil output dari pabrik yang terdiri dari 

berbagai aktivitas pemeliharaan, aktivitas pembuatan pola, aktivitas pewarnaan, 

aktivitas lorot dan aktivitas pakaging. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

satu topik tertentu hal ini menurut Esterberg dalam Sugiyono (2008:410). 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara ini adalah semua yang digunakan 

untuk proses penelitian mulai dari aktivitas kegiatan, informasi tentang bahan 

baku, tenaga kerja serta biaya overhead pabrik yang mempengaruhi 

perhitungan harga pokok produksi dengan sistem Activity based Costing. 

Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara untuk 

mendapatkan data mengenai prosedur produksi batik tulis dan batik cap pada 

usaha Batik Mustika Blora selain itu wawancara juga difokuskan pada biaya-

biaya apa saja yang dikeluarkan untuk memproduksi batik cap dan tulis. 

Aktifitas-aktifitas apa saja yang dilakukan dalam proses produksi hingga 

output dihasilkan beserta dengan besarnya biaya. 

3.5.2 Dokumentasi 

 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

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

untuk mengumpulkan data tentang biaya-biaya yang ada kaitannya dengan 

penentuan harga pokok produksi pada usaha Batik Mustika Blora. 
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3.6  Metode Analisis data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif dengan menggunakan sistem activity based costing 

yang terdiri dari dua tahap yaitu : 

3.6.1 Prosedur Tahap Pertama 

Pada tahap pertama ada 5 langkah yang perlu dilakukan menurut 

Hariadi (2002:84) yaitu : 

1.  Mengidentifikasi aktifitas 

Aktivitas yang dilakukan dalam pembuatan batik cap dan batik tulis 

berbeda hal ini dikarenakan cara pembuatan yang tidak sama antara kedua 

jenis batik tersebut. 

Untuk batik tulis aktivitas yang dilakukan dalam pembuatannya 

adalah : desain, mencanting, mewarnai, nglorot, finishing dan pakaging. 

Sedangkan untuk batik cap aktivitas yang dilakukan adalah: cap, 

mewarnai, nglorot, finishing, dan pakaging. 

2.  Menentukan biaya terkait dengan masing- masing aktivitas 

Biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan batik cap dan batik 

tulis ini antara lain: biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga 

kerja langsung, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya pemasaran, 

biaya bahan bakar. 

3. Mengelompokkan aktivitas yang seragam menjadi satu 
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 Mengelompokkan biaya menjadi sejenis yang saling berkaitan 

sehingga dapat dilakukan perhitungan harga pokok produksinya. 

4. Menggabungkan biaya dari aktivitas yang dikelompokkan 

Mengelompokkan biaya aktivitas yang telah dikelompokkan untuk 

mendefinisikan kelompok biaya sejenis (homogeneous cost pool) 

5.  Menghitung tarif per kelompok aktivitas 

𝒕𝒂𝒓𝒊𝒇 𝒑𝒐𝒐𝒍 =  
𝑩𝑶𝑷 𝒌𝒆𝒍𝒐𝒎𝒑𝒐𝒌 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒆𝒓𝒕𝒆𝒏𝒕𝒖

𝒅𝒓𝒊𝒗𝒆𝒓 𝒃𝒊𝒂𝒚𝒂𝒏𝒚𝒂
 

3.6.2 Prosedur Tahap Kedua 

Biaya overhead masing- masing kelompok aktivitas menurut Hariadi 

(2002:86) dibedakan ke masing- masing produk untuk menentukan harga 

pokok per unit produk, langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan 

tarif yang dihitung pada tahap pertama dan mengukur berapa jumlah konsumsi 

masing-masing produk untuk menentukan jumlah pembebanan adalah sebagai 

berikut : 

𝑶𝒗𝒆𝒓𝒉𝒆𝒂𝒅 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒃𝒆𝒃𝒂𝒏𝒌𝒂𝒏

= 𝒕𝒂𝒓𝒊𝒇 𝒌𝒆𝒍𝒐𝒎𝒑𝒐𝒌 𝑿 𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒌𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒔𝒊 𝒕𝒊𝒂𝒑 𝒑𝒓𝒐𝒅
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Penentuan Harga Pokok Produksi dengan Sistem Activity Based Costing 

(ABC) pada Produk Batik Tulis 

Penentuan harga pokok produksi pada usaha Batik Mustika Blora sampai 

saat ini masih menggunakan sistem konvensional, karena biaya produksi dihitung 

dengan cara mengkalkulasi semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 

batik tulis tersebut. Sedangkan untuk harga pokok produksi per satuan tiap produk 

dihitung dengan membagi total harga pokok produksi dengan jumlah batik tulis 

yang dihasilkan. 

Analisis penentuan harga pokok produksi yang lebih akurat dapat dilakukan 

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

pokok produksi batik pada usaha Batik Mustika Blora dengan sistem ABC dibagi 

dalam dua cost pool. Cost pool tersebut yaitu batik tulis dan batik cap. Aktivitas 

yang terjadi dalam pembuatan batik dikelompokkan dalam 5 cost driver yaitu 

yaitu pemeliharaan, pembuatan pola, mewarnai, nglorot, dan pakaging. 

Sebelum mengetahui jenis pengeluaran untuk masing- masing cost driver, 

biaya-biaya yang dikeluarkan usaha Batik Mustika Blora selama proses produksi 

pada bulan Juni 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- 
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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). 

4.1.1 Biaya Bahan Baku 

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

baku yang digunakan dalam pembuatan batik tulis selama bulan Juni 2013 pada 

Usaha Batik Blora dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1Biaya Bahan Baku 

No. Bahan Baku Jumlah pembelian Harga Bahan 

Baku 

(Rp) 

Jumlah Biaya Bahan 

Baku 

 (Rp) 

1 Kain mori 200 meter  20.000/m 4.000.000,00 

 Jumlah   4.000.000,00 

Sumber : Data Batik Mustika Blora bulan Juni 2013 

Harga per meter kain mori berbeda-beda tergantung dari kualitas bahan 

namun usaha batik Blora memilih kain mori seharga Rp 20.000,00 untuk produksi 

batiknya.Jumlah pemakaian bahan baku selama bulan Juni 2013 adalah sebesar 

200 meter . Sehingga total biaya bahan baku Batik Tulis yang dikeluarkan sebesar 

Rp 4.000.000,00. 

4.1.2 Biaya Tenaga Kerja 

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

kerja langsung  yang  ada pada usaha Batik Mustika Blora dapat dilihat pada tabel 

4.2 
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Tabel 4.2 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

No

. 

Bagian Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

Upah bulan Juni 

(Rp) 

Jumlah Biaya Tenaga 

Kerja 

(Rp) 

1 Mencanting 10 400.000,00 4.000.000,00 

2 Menyelup dan menolet 4 125.000,00 500.000,00 

3 Lorot dan finishing 4 25.000,00 100.000,00 

4 Pakaging 1 300.000,00 300.000,00 

Jumlah 19  4.900.000,00 

Sumber : Data Usaha Batik Blora bulan Juni 2013 

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

membuat batik tulis di Usaha Batik Blora. Total biaya tenaga kerja pada Usaha 

Batik Blora  sebesar Rp 4.900.000,00 untuk 19 orang sesuai dengan bagiannya 

masing-masing. 

4.1.3 Biaya Overhead Pabrik 

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

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

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

terjadi karena adanya ativitas-aktivitas yang dilakukan dalam memproduksi batik 

tulis mulai dari mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. 

Penentuan harga pokok produksi batik tulis dengan sistem activity based 

costing menurut Slamet (2007) dilakukan dengan dua tahap yaitu : 

A. Tahap Pertama 

1. Analisis aktivitas 
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Aktivitas yang terjadi dalam proses produksi batik tulis adalah 

sebagai berikut : 

a. Aktivitas pemeliharaan  

b. Aktivitas pembuatan pola 

c. Aktivitas pewarnaan 

d. Aktivitas lorot 

e. Aktivitas Pakaging 

2. Menghitung biaya overhead pabrik 

3. Setelah mengetahui aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam proses 

produksi, langkah selanjutnya adalah Menghitung biaya overhead pabrik.  

Biaya overhead pabrik dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut : 

Tabel 4.3 Biaya Overhead Pabrik 

No Jenis Biaya Jumlah 

(Rp) 

1 Biaya bahan pewarna 1.660.000,00 

2 Biaya malam   1.500.000,00 

3 Biaya gas  2.250.000,00 

4 Biaya listrik 100.000,00 

5 Biaya tas 1.200.000,00 

6 Biaya perawatan canting   4166,67 

7 Biaya perawatan kompor   100.000,00 

8 Biaya perawatan tabung gas          13.333,33 

9 Biaya perawatan gawangan          3.750,00 

10 Biaya perawatan ember          10.000,00 

11 Biaya perawatan drum          5.000,00 

12 Biaya perawatan etalase     333.333,33 

13 Biaya perawatan manekin    22.500,00 

14 Biaya perawatan rak pamer  25.000,00 

15 Biaya perawatan wajan    3.333,00 

Jumlah 7.230.416,67 

Sumber : Data usaha Batik Blora bulan Juni 2013 

4. Mengelompokkan aktivitas sejenis untuk membentuk kumpulan sejenis 

Aktivitas untuk kelompok sejenis dalam pembuatan batik tulis 

adalah sebagai berikut : 
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a. Kelompok aktivitas pemeliharaan : biaya perawatan cap pola, biaya 

perawatan kompor,biaya perawatan tabung gas, biaya perawatan 

gawangan, biaya perawatan ember, biaya perawatan drum, biaya 

perawatan etalase, biaya perawatan rak pamer, biaya perawatan  

manekin, biaya perawatan wajan  

b. Kelompok aktivitas pembuatan pola : biaya malam, biaya gas 

c. Kelompok aktivitas pewarnaan : biaya pewarna 

d. Kelompok aktivitas lorot : biaya gas, biaya listrik 

e. Kelompok aktivitas pakaging : biaya tas 

5. Menjumlahkan biaya aktivitas yang dikelompokkan untuk 

mendefinisikan kelompok biaya sejenis 

Tabel 4.4 Biaya Kelompok Sejenis 

Sumber : data primer yang diolah 

No Kelompok aktivitas Jenis biaya Jumlah 

(Rp) 

1 Pemeliharaan Pemeliharaan canting  4.166,67 

Pemeliharaan kompor 100.000,00  

Pemeliharann tabung gas          13.333,33 

Pemeliharaan gawangan            3.750,00 

Pemeliharaan ember          10.000,00 

Pemeliharaan drum            5.000,00 

Pemeliharaan etalase        333.333,33 

Pemeliharaan manekin         22.500,00 

Pemeliharaan rak pamer          25.000,00 

Pemeliharaan wajan            3.333,33 

Jumlah        520.416,67 

2 Pembuatan pola Malam 1.500.000,00 

Gas       750.000,00 

Jumlah 2.250.000,00 

3 Pewarnaan Pewarna    1.660.000,00 

Jumlah      1.660.000,00 

4 Lorot Gas      1.500.000,00 

Listrik  100.000,00 

Jumlah 1.600.000,00 

5 Pakaging  Tas    1.200.000,00 

Jumlah    1.200.000,00 

Jumlah 7.230.416,67 
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6. Menghitung kelompok tariff overhead 

Penentuan tarif kelompok overhead untuk penentuan harga pokok 

produksi batik tulis adalah sebagai berikut : 

a. Aktivitas pemeliharaan  

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemeliharaan adalah 

biaya perawatan peralatan dalam pembuatan batik mulai dari proses 

pembuatan hingga siap dijual. Penentuan tarif kelompok (pool rate) 

berdasarkan jam kerja langsung (JKL) selama bulan Juni 2013. Jumlah 

jam kerja langsung sebesar 208 jam (8 jam x 26 hari). Biaya tersebut 

dapat dirinci sebagai berikut : 

Kelompok aktivitas pemeliharaan   =  Rp 520.416,67  

               208 JKL 

        = Rp 2.502,00/ JKL 

b. Aktivitas pembuatan pola 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pembuatan pola 

adalah pemakaian bahan malam dan gas. Penentuan tarif kelompok 

berdasarkan jumlah bahan baku yang digunakan. Jumlah bahan baku 

yang digunakan selama bulan Juni 2013 sebesar 1200 meter. Biaya 

tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

 Kelompok aktivitas pembuatan pola = Rp 2.250.000,00 

  1200 m 

    = Rp 1875/m  
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c. Aktivitas pewarnaan 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pewarnaan adalah 

biaya bahan pewarna. Penentuan tarif kelompok berdasarkan jumlah 

bahan baku yang digunakan selama bulan Juni 2013. Jumlah bahan baku 

yang digunakan sebesar 1200 meter 

Kelompok aktivitas pewarnaan = Rp 1.660.000,00  

     1200m 

      = Rp 1.383,3/m 

d. Aktivitas lorot 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya lorot adalah biaya 

gas dan listrik Penentuan tarif kelompok berdasarkan jumlah bahan baku 

yang diproduksi selama bulan Juni 2013. Jumlah bahan baku yang 

digunakan sebesar 1200 meter. 

Kelompok biaya lorot  = Rp 1.600.000,00   = Rp 1.333,3/m 

         1200 m 

 

e. Aktivitas pakaging 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pakaging adalah 

biaya tas. Penentuan tarif kelompok berdasarkan jumlah unit batik yang 

diproduksi selama bulan Juni 2013. Jumlah unit  yang digunakan sebesar 

600 unit. 

Kelompok biaya pakaging = Rp 1.200.000,00    = Rp 2.000/unit 

   600 unit 
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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 yang digunakan untuk proses 

produksi Pengalokasian biaya ke cost driver berdasarkan pada jam kerja 

langsung, karena jam kerja langsung adalah pemicu terjadinya biaya 

tersebut. Jumlah jam kerja langsung yang dianggarkan untuk pembuatan 

batik tulis sebesar  JKL104 (4 jam x 26 hari). Biaya yang digunakan dalam 

aktivitas pemeliharaan selama bulan Juni 2013 adalah sebesar Rp 

260.208,33 Adapun pengalokasian biayanya dapat dilihat pada tabel 4.5 

berikut : 

 

Tabel 4.5 Alokasi Biaya Aktivitas Pemeliharaan 

Produk Tarif 

kelompok 

(Rp) 

Unit driver Jumlah 

(Rp) 

Batik tulis  2.502,03 104  260.208,33 

   Sumber : data primer yang diolah Juni 2013 

b. Aktivitas pembuatan pola 

Aktivitas pembuatan pola adalah proses pembuatan pola pada 

batik tulis yang dinamakan mencanting. Biaya yang termasuk dalam 

kelompok biaya pembuatan pola adalah biaya pemakain malam dan gas. 
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Pengalokasian biaya ke cost driver berdasarkan pada jumlah bahan baku, 

karena jumlah bahan baku adalah pemicu terjadinya biaya tersebut. Jumlah 

bahan baku  yang dianggarkan untuk pembuatan batik tulis sebesar 200 

meter. Biaya yang digunakan untuk aktivitas pembuatan pola selama bulan 

Juni 2013 sebesar Rp 375.000,00. Adapun alokasinya sebagai berikut : 

       Tabel 4.6 Alokasi Biaya Aktivitas Pembuatan Pola 

Produk Tarif 

kelompok 

(Rp) 

Unit driver Jumlah 

(Rp) 

Batik tulis 1.875,00 200 375.000,00 

 Sumber : data primer yang diolah Juni 2013 

 

c. Aktivitas pewarnaan 

Aktivitas pewarnaan adalah aktivitas pewarnaan kain dengan cara 

dicelup dan ditolet. Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya 

pewarnaan adalah pemakaian bahan pewarna. Pengalokasian biaya ke cost 

driver berdasarkan jumlah pemakaian bahan baku batik tulis sebesar 200 

meter, karena jumlah pemakaian bahan baku merupakan pemicu terjadinya 

biaya tersebut. Biaya yang digunakan untuk aktivitas pewarnaan  selama 

bulan Juni 2013 adalah sebesar Rp 276.666,67. Adapun alokasi biaya 

disajikan pada tabel 4.7 berikut : 

Tabel 4.7Alokasi Biaya Aktivitas Pewarnaan 

Produk Tarif kelompok 

(Rp) 

Unit driver Jumlah 

(Rp) 

Batik tulis  1.333,33 200 276.666,67 

Sumber : data primer yang diolah Juni 2013 

d. Aktivitas lorot 

Aktivitas lorot adalah proses meluruhkan bekas malam yang 

masih menempel pada kain. Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya 
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aktivitas lorot adalah biaya gas dan listrik. Pengalokasian biaya ke cost 

driver berdasarkan jumlah pemakaian bahan baku sebesar 200 meter, 

karena pemakaian bahan baku adalah pemicu terjadinya biaya tersebut. 

Biaya yang digunakan dalam aktivitas lorot selama bulan Juni 2013 adalah 

sebesar Rp 266.666,67. Adapun alokasinya disajikan pada tabel 4.8 

   Tabel 4.8 Alokasi Biaya Aktivitas Lorot 

Produk Tarif kelompok 

(Rp) 

Unit driver Jumlah 

(Rp) 

Batik tulis 1.333,33 200 266.666,67 

Sumber : data primer yang diolah Juni 2013 

e. Aktivitas pakaging 

Pada proses ini batik telah siap untuk dijual tetapi di proses 

pakaging ini batik diberikan tas sebagai kemasan saat dijual. Biaya yang 

termasuk dalam kelompok biaya pakaging adalah biaya pembelian tas. 

Pengalokasian biaya ke cost driver berdasarkan jumlah unit yang 

diproduksi sebesar 100 unit, karena jumlah produksi adalah pemicu 

terjadinya biaya tersebut. Biaya yang digunakan dalam aktivitas pakaging 

selama bulan Juni 2013 adalah sebesar Rp 200.000,00. Adapun alokasinya 

disajikan pada tabel 4.9 

Tabel 4.9 Alokasi Biaya Aktivitas Pakaging 

Produk Tarif kelompok 

(Rp) 

Unit driver Jumlah 

(Rp) 

Batik tulis  2000,00 100  200.000,00 

Sumber : data primer yang diolah Juni 2013 

Jumlah biaya overhead yang dialokasikan menggunakan sistem activity 

based costing dapat dirinci sebagai berikut : 
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           Tabel 4.10 Biaya Overhead yang Dialokasikan 

No Kelompok biaya Jumlah 

(Rp) 

1 Pemeliharaan  260.208,33 

2 Pembuatan pola 375.000,00 

3 Pewarnaan 276.666,67 

4 Lorot 266.666,67 

5 Pakaging 200.000,00 

 Jumlah 1.378.541,67 

  Sumber : data primer yang diolah Juni 2013 

Jumlah biaya overhead pabrik yang dialokasikan dengan sistem activity 

based costing adalah sebesar Rp 1.378.541,67 

Selanjutnya dilakukan perhitungan harga pokok produksi dengan sistem 

activity based costing adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.11 Penentuan Harga Pokok Produksi Batik Tulis berdasarkan Sistem 

Activity Based Costing 

Jumlah 

unit 

BBB BTK BOP HPP HPP/unit 

Rp % Rp % Rp %   

100 4.000.000 38,92 4.900.000 47,67 1.378.541,67 13,41 10.278.541 102.785,42 

Sumber : data primer yang diolah Juni 2013 

 Pada tabel 4.11 menyajikan penentuan harga pokok produksi batik tulis 

dengan sistem activity based costing. Harga pokok produksi batik tulis sebesar Rp 

10.278.541,00 diperoleh dari penjumlahan tiga unsur biaya yaitu biaya bahan 

baku sebesar Rp 4.000.000,00 (38,92%) , biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp 

4.900.000,00 (47,67%), dan biaya overhead pabrik sebesar Rp1.378.541,67 

(13,41%) . 

4.2 Harga Pokok Produksi Batik Tulis dengan Sistem Konvensional 

Penentuan harga pokok produksi batik tulis dengan sistem konvensional 

terutama dalam perhitungan biaya overhead pabrik tidak dihitung secara detail 
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berdasarkan atas pemicu biaya dan sumber daya yang dikonsumsi oleh produk 

batik tulis, karena harga pokok produksi dihitung dengan cara menjumlahkan 

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

Usaha Batik Mustika Blora menentukan  harga pokok produksi masih 

menggunakan sistem konvensional, berikut ini adalah penentuan harga pokok 

produksi berdasarkan sistem konvensional usaha Batik Mustika Blora : 

BOP = biaya overhead pabrik yang dianggarkan  

   Jumlah produksi 

      = Rp 7.230.416,67 

      600 

     = Rp12.045,14
 

Penentuan tarif overhead dengan sistem konvensional pada usaha 

batik mustika blora diilustrasikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.12 Penentuan Tarif BOP Sistem Konvensional 

Jumlah 

unit 

Biaya overhead 

(Rp) 

Jumlah BOP 

(Rp) 

100 12.045,14 1.204.514,00 

Sumber : data primer yang diolah Juni 2013  

Setelah biaya overhead diketahui sebesar Rp 1.204.514,00, maka 

penentuan harga pokok produksi dengan sistem konvensional dapat dilakukan. 

Penentuan harga pokok produksi batik tulis berdasarkan sistem konvensional 

disajikan pada tabel 4.13 

Tabel 4.13 Penentuan HPP Batik Tulis Berdasarkan Sistem Konvensional 

Jumlah 

unit 

BBB 

 (Rp) 

BTK 

(Rp) 

BOP 

 (Rp) 

HPP 

(Rp) 
HPP/unit (Rp) 

100 4.000.000 4.900.000 1.204.510 10.104.513,89 101.045,1 

Sumber : Data primer yang diolah Juni 2013 



84 

 

 

Tabel 4.13 menyajikan penentuan harga pokok produksi batik tulis 

berdasarkan sistem konvensional. Harga pokok produksi batik tulis sebesar Rp 

10.104.513,89 diperoleh dari penjumlahan tiga unsur biaya yaitu biaya bahan 

baku sebesar Rp 4.000.000,00, biaya tenaga kerja sebesar Rp 4.900.000,00 dan 

biaya overhead pabrik sebesar Rp 1.204.510,00 

4.3 Perbandingan Harga Pokok Produksi Batik Tulis Menggunakan Sistem 

Activity Based Costing dengan Sistem Konvensional 

Penentuan harga pokok produksi yang selama ini digunakan perusahaan 

adalah menggunakan sistem konvensional, yaitu menjumlahkan biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Dalam sistem activity based costing 

(ABC), harga pokok produksi diperoleh dari penjumlahan konsumsi aktivitas-

aktivitas yang terjadi dalam proses produksi untuk menghasilkan batik tulis. 

Penentuan harga pokok produksi dan biaya overhead pabrik dengan sistem 

ABC dan Konvensional terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut disajikan pada 

tabel 4.14 

Tabel 4.14 Perbandingan Harga Pokok Produksi antara Sistem ABC dengan 

Sistem Konvensional 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.14, harga pokok produksi  batik tulis yang 

dilaporkan dengan menggunakan sistem akuntansi biaya tradisional adalah 

sebesar Rp 10.104.513,89 sedangkan perhitungan dengan sistem Activity Based 

Jumlah 

unit 
BBB (Rp) 

BTK 

(Rp) 

ABC Konvensional Selisih 
Keteran

gan BOP 

(Rp) 

HPP 

(Rp) 

BOP 

(Rp) 

HPP 

(Rp) 

BOP 

(Rp) 

HPP 

(Rp) 

100 4.000.000 4.900.

000 

1.378.5

41,67 

10.278.

541,67 

1.204.5

14 

10.104.5

13,89 

174.027

,78 

174.027

,78 

Underva

lue 
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Costing menghasilkan harga pokok produksi sebesar Rp 10.278.541,67 Hal ini 

memperlihatkan bahwa harga pokok produksi yang dilaporkan mengalami 

kekurangan sebesar Rp. 174.027,78 dari Rp 10.104.513,89 dikarenakan adanya 

distorsi biaya pada perhitungan menggunakan sistem konvensional hal ini karena 

perusahaan tidak memikirkan detail kegiatan dari setiap aktivitas yang dilalui  

oleh produk, seperti yang ada dalam kelompok aktivitas pemeliharaan, dengan 

sistem konvensional perusahaan tidak memperhitungkan jumlah jam kerja yang 

benar-benar dilalui oleh produk tersebut sehingga menyebabkan adanya 

perbedaan jumlah BOP yang dihasilkan antara sistem konvensional dengan 

Activity Based Costing yang mana sistem konvensional menghasilkan harga lebih 

murah daripada sistem Activity Based Costing. 

Sistem akuntansi biaya tradisional yang telah diterapkan oleh Usaha 

Batik Blora lebih sederhana dibandingkan dengan sistem Activity Based Costing 

karena pada sistem akuntansi biaya tradisional pembebanan biaya overhead pada 

produk yang dihasilkan hanya menggunakan satu penggerak biaya, yaitu volume 

produksi. Akan tetapi, perhitungan yang dihasilkan hanya menggunakan sistem 

akuntansi biaya tradisional tersebut menyebabkan terjadinya distorsi pada harga 

pokok produksi, sehingga jumlah biaya produksi yang dibebankan kepada 

masing-masing produk tidak tepat. Pada sistem Activity Based Costing, biaya 

overhead dikelompokkan menurut aktivitas yang mendasarinya. Jadi, sebelum 

menentukan penggerak biaya, aktivitas-aktivitas yang menimbulkan biaya harus 

diidentifikasi terlebih dahulu setelah itu biaya tersebut dibebankan kepada 

aktivitas yang mendasarinya. 
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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 cost driver sesuai aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam 

pembuatan batik tulis, 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. 

4.4 Penentuan Harga Pokok Produksi dengan Sistem Activity Based Costing 

(ABC) pada Batik Cap 

Penentuan harga pokok produksi pada usaha Batik Mustika Blora sampai 

saat ini masih menggunakan sistem konvensional, karena biaya produksi dihitung 

dengan cara mengkalkulasi semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 

batik cap tersebut, Sedangkan untuk harga pokok produksi per satuan tiap produk 
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dihitung dengan membagi total harga pokok produksi dengan jumlah batik cap 

yang dihasilkan. 

Analisis penentuan harga pokok produksi yang lebih akurat dapat dilakukan 

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

pokok produksi batik pada usaha Batik Mustika Blora dengan sistem ABC dibagi 

dalam dua cost pool. Cost pool tersebut yaitu batik tulis dan batik cap. Aktivitas 

yang terjadi dalam pembuatan batik dikelompokkan dalam 5 cost driver yaitu 

yaitu pemeliharaan, pembuatan pola, mewarnai, nglorot, dan pakaging. 

Sebelum mengetahui jenis pengeluaran untuk masing- masing cost driver, 

biaya-biaya yang dikeluarkan usaha Batik Mustika Blora selama proses produksi 

pada bulan Juni 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). 

4.4.1 Biaya Bahan Baku 

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

baku yang digunakan dalam pembuatan batik cap selama bulan Juni 2013 pada 

Usaha Batik Blora dapat dilihat pada tabel 4.15 
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Tabel 4.15 Biaya Bahan Baku 

No. Bahan Baku Jumlah pembelian Harga Bahan 

Baku 

(Rp) 

Jumlah Biaya Bahan 

Baku 

(Rp) 

1 Kain mori 1000 meter  20.000/m 20.000.000,00 

 Jumlah    20.000.000,00 

Sumber : Data Batik Mustika Blora bulan Juni 2013 

Harga per meter kain mori berbeda-beda tergantung dari kualitas bahan 

namun usaha Batik Mustika Blora memilih kain mori seharga Rp 20.000,00 untuk 

produksi batiknya. Jumlah pemakaian bahan baku selama bulan Juni 2013 adalah 

sebesar 1000 meter . Sehingga total biaya bahan baku Batik Cap yang dikeluarkan 

sebesar Rp 20.000.000,00. 

4.4.2 Biaya Tenaga Kerja 

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

kerja langsung yang ada pada  usaha Batik Mustika Blora dapat dilihat pada tabel 

4.16 

Tabel 4.16 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

No. Bagian Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

Upah bulan Juni 

(Rp) 

Jumlah Biaya Tenaga 

Kerja 

(Rp) 

1 Mencap 10 150.000,00 1.500.000,00 

2 Menyelup dan menolet 16   156.250,00    2.500.000,00 

3 Lorot dan finishing 10 150.000,00   1.500.000,00 

4 Pakaging 10    150.000,00 1.500.000,00 

Jumlah 46  7.000.000,00 

Sumber : Data Usaha Batik Blora bulan Juni 2013 

Biaya tenaga kerja pada tabel 4.16 adalah biaya tenaga kerja langsung 

yang membuat batik cap di Usaha Batik Blora. Total biaya tenaga kerja pada 
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Usaha Batik Blora  sebesar Rp 7.000.000,00 untuk 46 orang sesuai dengan 

bagiannya masing-masing. 

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 batik 

cap mulai dari mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. 

Penentuan harga pokok produksi batik cap 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 batik cap adalah 

sebagai berikut : 

a. Aktivitas pemeliharaan  

b. Aktivitas pembuatan pola 

c. Aktivitas pewarnaan 

d. Aktivitas lorot 

e. Aktivitas Pakaging 

2. Menghitung biaya overhead pabrik 
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3. Setelah mengetahui aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam proses 

produksi, langkah selanjutnya adalah menghitung biaya overhead 

pabrik.  

Biaya overhead pabrik dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut  

Tabel 4.17 Biaya Overhead Pabrik 

No Jenis Biaya Jumlah 

(Rp) 

1 Biaya bahan pewarna         1.660.000,00 

2 Biaya malam        1.500.000,00 

3 Biaya gas       2.250.000,00 

4 Biaya listrik           100.000,00 

5 Biaya tas         1.200.000,00 

6 Biaya perawatan pola cap            198.333,33 

7 Biaya perawatan kompor           100.000,00 

8 Biaya perawatan tabung gas             13.333,33 

9 Biaya perawatan gawangan             3750,00 

10 Biaya perawatan ember             10.000,00 

11 Biaya perawatan drum                5.000,00 

12 Biaya perawatan etalase            333.333,33 

13 Biaya perawatan manekin             22.500,00 

14 Biaya perawatan rak pamer             25.000,00   

15 Biaya perawatan wajan cap              22.500,00 

16 Biaya perawatan meja cap             12.500,00 

Jumlah        7.456.250,00 

Sumber : Data usaha Batik Mustika Blora bulan Juni 2013 

 

4. Mengelompokkan aktivitas sejenis untuk membentuk kumpulan sejenis 

Aktivitas untuk kelompok sejenis dalam pembuatan batik capadalah 

sebagai berikut : 

a. Kelompok aktivitas pemeliharaan : biaya perawatan pola cap, biaya 

perawatan kompor, biaya perawatan Tabung gas, biaya perawatan 

gawangan, biaya perawatan ember, biaya perawatan drum, biaya 

perawatan estalase, biaya perawatan manekin, biaya perawatan rak 

pamer, biaya perawatan wajan cap, biaya perawatan meja cap. 

b. Kelompok aktivitas pembuatan pola : biaya malam, biaya gas 
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c. Kelompok aktivitas pewarnaan : biaya pewarna 

d. Kelompok aktivitas lorot : biaya gas, biaya listrik 

e. Kelompok aktivitas pakaging : biaya tas 

5. Menjumlahkan biaya aktivitas yang dikelompokkan untuk 

mendefinisikan kelompok biaya sejenis 

Tabel 4.18 Biaya Kelompok sejenis 

Sumber : data primer yang diolah Juni 2013 

6. Menghitung kelompok tarif overhead 

Penentuan tarif kelompok overhead untuk penentuan harga pokok 

produksi batik tulis adalah sebagai berikut : 

 

 

 

No Kelompok aktivitas Jenis biaya Jumlah 

(Rp) 

1 Pemeliharaan Pemeliharaan pola  198.333,33 

Pemeliharaan kompor       100.000,00  

Pemeliharaan tabung gas          13.333,33 

Pemeliharaan gawangan         3.750,00 

Pemeliharaan ember         10.000,00 

Pemeliharaan drum           5.000,00 

Pemeliharaan etalase       333.333,33 

Pemeliharaan manekin        22.500,00 

Pemeliharaan rak pamer        250.000,00 

Pemeliharaan wajan cap        225.000,00 

Pemeliharaan meja cap         12.500,00 

Jumlah 746.250,00 

2 Pembuatan pola Malam 1.500.000,00 

Gas        750.000,00 

Jumlah 2.250.000,00 

3 Pewarnaan Pewarna   1.660.000,00 

Jumlah       1.660.000,00 

4 Lorot Gas  1.500.000,00 

Listrik  100.000,00 

Jumlah 1.600.000,00 

5 Pakaging  Tas    1.200.000,00 

Jumlah     1.200.000,00 

Jumlah    7.456.250,00 
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a. Aktivitas pemeliharaan  

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemeliharaan adalah 

biaya perawatan peralatan yang digunakan untuk proses memproduksi 

batik. Penentuan tarif kelompok (pool rate) berdasarkan jam kerja 

langsung (JKL) selama bulan Juni 2013. Jumlah jam kerja langsung 

sebesar 208 jam (8 jam x 26 hari). Biaya tersebut dapat dirinci sebagai 

berikut : 

Kelompok aktivitas pemeliharaan =  Rp 746.250,00  

            208 JKL 

                       = Rp 3.587,74/ JKL 

b. Aktivitas pembuatan pola 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pembuatan pola 

adalah pemakaian bahan malam dan gas. Penentuan tarif kelompok 

berdasarkan jumlah bahan baku yang digunakan. Jumlah bahan baku 

yang digunakan selama bulan Juni 2013 sebesar 1200 meter . Biaya 

tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

Kelompok aktivitas pembuatan pola =  Rp2.250.000,00  

1200 m 

= Rp 1.875/m 

c. Aktivitas pewarnaan 

 Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pewarnaan  adalah 

biaya bahan pewarna. Penentuan tarif kelompok berdasarkan jumlah 
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bahan baku yang digunakan selama bulan juni 2013. Jumlah bahan baku 

yang digunakan sebesar 1200 meter 

 

Kelompok aktivitas pewarnaan = Rp 1.660.000,00    

   1200 m 

     = Rp 1.383,33/m 

 

d. Aktivitas lorot 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya lorot adalah biaya 

gas dan listrik Penentuan tarif kelompok berdasarkan jumlah bahan baku 

yang diproduksi selama bulan juni 2013. Jumlah bahan baku yang 

digunakan sebesar 1200 meter. 

Kelompok biaya lorot = Rp 1.600.000    = Rp 1.333,33/m 

1200 

 

e. Aktivitas pakaging 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pakaging adalah 

biaya tas. Penentuan tarif kelompok berdasarkan jumlah unit batik yang 

diproduksi selama bulan juni 2013. Jumlah unit  yang digunakan sebesar 

600 unit. 

Kelompok biaya pakaging =  Rp 1.200.000,00    = Rp 2.000/unit 

600 unit 
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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 yang digunakan untuk proses 

produksi  Pengalokasian biaya ke cost driver berdasarkan pada jam kerja 

langsung, karena jam kerja langsung adalah pemicu terjadinya biaya 

tersebut. Jumlah jam kerja langsung yang dianggarkan untuk pembuatan 

batik tulis sebesar  JKL104 (4 jam x 26 hari). Biaya yang digunakan dalam 

aktivitas pemeliharaan selama bulan Juni 2013 adalah sebesar Rp 

373.125,00 Adapun pengalokasian biayanya dapat dilihat pada tabel 4.19 

berikut : 

Tabel 4.19 Alokasi Biaya Aktivitas Pemeliharaan 

Produk Tarif kelompok 

(Rp) 

Unit driver Jumlah 

(Rp) 

Batik cap  3.587,74 104 373.125 

  Sumber : Data Primer yang Diolah Juni 2013 

 

b. Aktivitas pembuatan pola 

Aktivitas pembuatan pola adalah proses pembuatan pola pada 

batik cap yang dinamakan mencap. Biaya yang termasuk dalam kelompok 

biaya pembuatan pola adalah biaya pemakain malam dan gas. 

Pengalokasian biaya ke cost driver berdasarkan pada jumlah bahan baku, 
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karena jumlah bahan baku adalah pemicu terjadinya biaya tersebut. Jumlah 

bahan baku  yang dianggarkan untuk pembuatan batik cap sebesar 1000 

meter. Biaya yang digunakan untuk aktivitas pembuatan pola selama bulan 

Juni 2013 sebesar Rp 1.875.000,00. Adapun alokasinya sebagai berikut : 

Tabel 4.20 Alokasi biaya aktivitas pembuatan pola 

Produk Tarif kelompok 

(Rp) 

Unit driver Jumlah 

(Rp) 

Batik cap  1.875,00 1000  1.875.000,00 

Sumber : Data Primer yang Diolah Juni 2013 

 

c. Aktivitas pewarnaan 

Aktivitas pewarnaan adalah aktivitas pewarnaan kain dengan cara 

dicelup dan ditolet. Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya 

pewarnaan adalah pemakaian bahan pewarna. Pengalokasian biaya ke cost 

driver berdasarkan jumlah pemakaian bahan baku batik cap sebesar 1000 

meter, karena jumlah pemakaian bahan baku merupakan pemicu terjadinya 

biaya tersebut. Biaya yang digunakan untuk aktivitas pewarnaan  selama 

bulan Juni 2013 adalah sebesar Rp 1.383.300,00. Adapun alokasi biaya 

disajikan pada tabel 4.21 berikut : 

Tabel 4.21 Alokasi Biaya Aktivitas Pewarnaan 

Produk Tarif kelompok 

(Rp) 

Unit driver Jumlah 

(Rp) 

Batik 

cap 

 1.383,33 1000  1.383.300,00 

Sumber : Data Primer yang Diolah Juni 2013 

d. Aktivitas lorot 

Aktivitas lorot adalah proses meluruhkan bekas malam yang 

masih menempel pada kain. Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya 

aktivitas lorot adalah biaya gas dan listrik. Pengalokasian biaya ke cost 
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driver berdasarkan jumlah pemakaian bahan baku sebesar 1000 meter, 

karena pemakaian bahan baku adalah pemicu terjadinya biaya tersebut. 

Biaya yang digunakan dalam aktivitas lorot selama bulan Juni 2013 adalah 

sebesar Rp 1.333.333,33. Adapun alokasinya disajikan pada tabel 4.22. 

    Tabel 4.22 Alokasi Biaya Aktivitas Lorot 

Produk Tarif kelompok 

(Rp) 

Unit driver Jumlah 

(Rp) 

Batik cap 1.333,33 1000 1.333.333,33 

Sumber : Data Primer yang Diolah Juni 2013 

 

e. Aktivitas pakaging 

Pada proses ini batik telah siap untuk dijual tetapi di proses 

pakaging ini batik diberikan tas sebagai kemasan saat dijual. Biaya yang 

termasuk dalam kelompok biaya pakaging adalah biaya pembelian tas. 

Pengalokasian biaya ke cost driver berdasarkan jumlah unit yang 

diproduksi sebesar 500 unit, karena jumlah produksi adalah pemicu 

terjadinya biaya tersebut. Biaya yang digunakan dalam aktivitas pakaging 

selama bulan Juni 2013 adalah sebesar Rp 1.000.000,00. Adapun 

alokasinya disajikan pada tabel 4.23 

Tabel 4.23 Alokasi Biaya Aktivitas Pakaging 

Produk Tarif kelompok 

(Rp) 

Unit driver Jumlah 

(Rp) 

Batik cap  2000,00 500 1.000.000,00 

Sumber : Data Primer yang Diolah Juni 2013 

Jumlah biaya overhead yang dialokasikan menggunakan sistem activity 

based costing dapat dirinci sebagai berikut : 
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Tabel 4.24 Biaya Overhead yang Dialokasikan 

No Kelompok biaya Jumlah 

(Rp) 

1 Pemeliharaan 373.125,00 

2 Pembuatan pola 1.875.000,00 

3 Pewarnaan 1.383.300,00 

4 Lorot 1.333.333,33 

5 Pakaging 1.000.000,00 

 Jumlah 5.964.791,67 

  Sumber : Data Primer yang Diolah Juni 2013 

Jumlah biaya overhead pabrik yang dialokasikan dengan sistem activity 

based costing adalah sebesar Rp 5.964.791,67 

Selanjutnya dilakukan perhitungan harga pokok produksi dengan sistem 

activity based costing adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.25  Penentuan Harga Pokok Produksi Batik Cap berdasarkan Sistem 

Activity Based Costing 

Jumlah 

unit 

BBB BTK BOP HPP HPP/unit 

Rp % Rp % Rp %   

500 20.000.000 60,67 7.000.000 21,23 5.964.791,67 18,10 32.964.791,67 65.929,58 

Sumber : Data Primer yang Diolah Juni 2013 

 

 Pada tabel 4.25  menyajikan penentuan harga pokok produksi batik cap 

dengan sistem activity based costing. Harga pokok produksi batik cap sebesar Rp 

32.964.791,67 diperoleh dari penjumlahan tiga unsur biaya yaitu biaya bahan 

baku sebesar Rp 20.000.000,00 (60,67%) , biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp 

7.000.000,00 (21,23%), dan biaya overhead pabrik sebesar Rp 

5.964.791,67(18,10%) 

4.5 Harga Pokok Produksi Batik Cap dengan Sistem Konvensional 

Penentuan harga pokok produksi batik cap dengan sistem konvensional 

terutama dalam perhitungan biaya overhead pabrik tidak dihitung secara detail 
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berdasarkan atas pemicu biaya dan sumber daya yang dikonsumsi oleh produk 

batik cap, karena harga pokok produksi dihitung dengan cara menjumlahkan biaya 

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

Usaha Batik Mustika Blora menentukan  harga pokok produksi masih 

menggunakan sistem konvensional, berikut ini adalah penentuan harga pokok 

produksi berdasarkan sistem konvensional usaha batik mustika Blora : 

BOP = biaya overhead pabrik yang dianggarkan  

   Jumlah produksi 

      = Rp 7.456.250 

  600 

      = Rp 12.427,08
 

Penentuan tarif overhead  dengan sistem konvensional pada usaha Batik 

Mustika Blora diilustrasikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.26 Penentuan Tarif BOP Sistem Konvensional 

Jumlah unit Biaya overhead 

(Rp) 

Jumlah BOP 

(Rp) 

500  12.427,08  6.213.542,00 

  Sumber : Data Primer yang Diolah Juni 2013 

Setelah biaya overhead diketahui sebesar Rp 6.213.542 maka penentuan 

harga pokok produksi dengan sistem konvensional dapat dilakukan. Penentuan 

harga pokok produksi batik cap berdasarkan sistem konvensional disajikan pada 

tabel 4.27 

Tabel 4.27 Penentuan HPP Batik Cap Berdasarkan Sistem Konvensional 

Jumlah 

unit 

BBB 

 (Rp) 

BTK 

(Rp) 

BOP 

 (Rp) 

HPP 

(Rp) 

HPP/unit 

(Rp) 

500 20.000.000 7.000.000 6.213.542 33.213.542 66.427 

Sumber : Data Primer yang Diolah Juni 2013 
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Tabel 4.27  menyajikan penentuan harga pokok produksi batik cap 

berdasarkan sistem konvensional. Harga pokok produksi batik cap sebesar Rp 

33.213.542,00 diperoleh dari penjumlahan tiga unsur biaya yaitu biaya bahan 

baku sebesar Rp 20.000.000,00, biaya tenaga kerja sebesar Rp 7.000.000,00 dan 

biaya overhead pabrik sebesar Rp 6.213.542,00 

4.6 Perbandingan Harga Pokok Produksi Batik Cap Menggunakan Sistem 

Activity Based Costing dengan Sistem Konvensional 

Penentuan harga pokok produksi yang selama ini digunakan perusahaan 

adalah menggunakan sistem konvensional, yaitu menjumlahkan biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Dalam sistem activity based costing 

(ABC), harga pokok produksi diperoleh dari penjumlahan konsumsi aktivitas-

aktivitas yang terjadi dalam proses produksi untuk menghasilkan batik cap. 

Penentuan harga pokok produksi dan biaya overhead pabrik dengan sistem 

ABC dan Konvensional terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut disajikan pada 

tabel 4.28 

Tabel 4.28 Perbandingan Harga Pokok Produksi batik cap antara Sistem 

ABC dengan Sistem Konvensional 

Sumber : Data Primer yang Diolah Juni 2013 

Berdasarkan tabel 4.28, harga pokok produksi  batik cap yang dilaporkan 

dengan menggunakan sistem akuntansi biaya tradisional adalah sebesar Rp 

33.213.542,00 sedangkan perhitungan dengan sistem Activty Based Costing 

Jumlah 

unit 
BBB (Rp) 

BTK 

(Rp) 

ABC Konvensional Selisih 
Keteran

gan BOP 

(Rp) 

HPP 

(Rp) 

BOP 

(Rp) 

HPP 

(Rp) 

BOP 

(Rp) 

HPP 

(Rp) 

500 20.000.00

0 

7.000.

000 

5.964.7

91,67 

32.964.

791 

6.213.5

42 

33.213.5

42 

248.750 248.750 overvalu

e 
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menghasilkan harga pokok produksi sebesar Rp 32.964.791,00 Hal ini 

memperlihatkan bahwa harga pokok produksi yang dilaporkan mengalami 

kelebihan sebesar Rp 248.750,00 dari Rp 33.213.542,00 dikarenakan adanya 

distorsi biaya pada perhitungan menggunakan sistem konvensional hal ini karena 

perusahaan tidak memikirkan detail kegiatan dari setiap aktivitas yang dilalui  

oleh produk, seperti yang ada dalam kelompok aktivitas pemeliharaan, dengan 

sistem konvensional perusahaan tidak memperhitungkan jumlah jam kerja yang 

benar-benar dilalui oleh produk tersebut sehingga menyebabkan adanya 

perbedaan jumlah BOP yang dihasilkan antara sistem konvensional dengan 

Activity Based Costing yang mana sistem konvensional menghasilkan harga lebih 

mahal daripada sistem Activity Based Costing. 

Sistem akuntansi biaya tradisional yang telah diterapkan oleh usaha batik 

Blora lebih sederhana dibandingkan dengan sistem Activity Based Costing karena 

pada sistem akuntansi biaya tradisional pembebanan biaya overhead pada produk 

yang dihasilkan hanya menggunakan satu penggerak biaya, yaitu volume 

produksi. Akan tetapi, perhitungan yang dihasilkan hanya menggunakan sistem 

akuntansi biaya tradisional tersebut menyebabkan terjadinya distorsi pada harga 

pokok produksi, sehingga jumlah biaya produksi yang dibebankan kepada 

masing-masing produk tidak tepat. 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 
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masing-masing produk dibebankan pada banyak cost driver sesuai aktivitas-

aktivitas yang dilakukan dalam pembuatan batik cap. 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 Perbandingan Harga Pokok Produksi Batik Mustika Blora 

Menggunakan Sistem Activity Based Costing dengan Sistem 

Konvensional. 

Perbandingan hasil dari perhitungan harga pokok produksi batik Mustika 

Blora dapat dilihat pada tabel 4.29 

Tabel 4.29 Perbandingan Harga Pokok Produksi Menggunakan Sistem Actvity 

Based Costing dengan Sistem Konvensional 

Activity Based Costing Konvensional Selisih 

HPP 

(Rp) 

Ket. 

Jenis 

batik 

BBB 

(Rp) 

BTK 

(Rp) 

BOP 

(Rp) 

HPP 

(Rp) 

BBB 

(Rp) 

BTK 

(Rp) 

BOP 

(Rp) 

HPP 

(Rp) 

Batik 

Tulis  

4.000

.000 

4.900.

000 

1.378.

541,6

7 

10.278.

541,67 

4.000.

000 

4.900.

000 

1.204.

514 

10.104.5

13,89 

174.02

7,78 

Unde

rvalu

e 

Batik 

Cap 

20.00

0.000 

7.000.

000 

5.964.

791,6

7 

32.964.

791 

20.00

0.000 

7.000.

000 

6.213.

542 

33.213.5

42 

248.75

0 

Over

value 

Sumber : Data Primer yang Diolah Juni 2013 
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Tabel 4.29 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil antara menggunakan 

metode activity based costing dengan metode konvensional dimana dalam batik 

tulis yang dilaporkan dengan menggunakan sistem akuntansi biaya tradisional 

adalah sebesar Rp 10.104.513,89 sedangkan perhitungan dengan sistem Activty 

Based Costing menghasilkan harga pokok produksi sebesar Rp 10.278.541,67 Hal 

ini memperlihatkan bahwa harga pokok produksi yang dilaporkan mengalami 

kekurangan sebesar Rp. 174.027,78 dari Rp 10.104.513,89 sedangkan dalam batik 

cap yang dilaporkan dengan menggunakan sistem akuntansi biaya tradisional 

adalah sebesar Rp 33.213.542,00 sedangkan perhitungan dengan sistem Activty 

Based Costing menghasilkan harga pokok produksi sebesar Rp 32.964.791,00 Hal 

ini memperlihatkan bahwa harga pokok produksi yang dilaporkan mengalami 

kelebihan sebesar Rp 248.750,00 dari Rp 33.213.542,00. 

 Perhitungan dengan dua metode tersebut pada kedua jenis produk 

menghasilkan jumlah yang berbeda terlebih lagi apabila dibandingkan kedua 

produk tersebut menghasilkan hasil yang berbeda yaitu dalam batik tulis 

mengalami Undervalue atau harga pokok produksi dengan sistem konvensional 

lebih rendah atau lebih murah daripada sistem Activity Based Costing, sebaliknya 

pada batik cap mengalami Overvalue dimana harga pokok produksi dengan sistem 

konvensional menghasilkan harga lebih tinggi atau mahal daripada sistem Activity 

Based Costing.  

 Perbedaan tersebut dikarenakan adanya distorsi biaya yang disebabkan 

oleh perhitungan Biaya Overhead Pabrik karena sebagian besar dari perhitungan 

sama yang menyebabkan terjadinya perbedaan adalah pada aktivitas 
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pemeliharaan, hal ini dikarenakan pada metode konvensional tidak dipikirkan 

tentang jam kerja untuk peralatan yang sebenarnya, untuk batik tulis dengan 

metode activity based costing diperoleh biaya aktivitas pemeliharaan sebesar Rp. 

260.208,33 sedangkan dalam metode konvensional dalam pemeliharaan hanya 

diperoleh biaya sebesar Rp. 86.736,12 yang diperoleh dari perhitungan 

konvensional yaitu dengan membagi biaya pemeliharaan yang dianggarkan 

dengan jumlah produksi dan kemudian dikalikan dengan jumlah produk batik 

tulis, perbedaan hasil tersebut membuktikan bahwa nantinya sistem konvensional 

akan lebih murah daripada metode activity based costing setelah hasil tersebut 

yang kemudian ditambah dengan aktivitas-aktivitas lainnya. untuk batik cap 

dengan metode activity based costing diperoleh biaya aktivitas pemeliharaan 

sebesar Rp. 373.125,00 sedangkan dalam metode konvensional dalam 

pemeliharaan hanya diperoleh biaya sebesar Rp. 621.875,00 yang diperoleh dari 

perhitungan konvensional yaitu dengan membagi biaya pemeliharaan yang 

dianggarkan dengan jumlah produksi dan kemudian dikalikan dengan jumlah 

produk batik cap, perbedaan hasil tersebut membuktikan bahwa nantinya sistem 

konvensional akan lebih mahal daripada metode activitas based costing setelah 

hasil tersebut yang kemudian ditambah dengan aktivitas-aktivitas lainnya.  

Perbedaan hasil tersebut menghasilkan pada batik tulis sistem Activity 

Based Costing lebih murah atau efektif  daripada konvensional, Sedangkan untuk 

batik cap sistem Activity Based Costing lebih mahal daripada konvensional tetapi 

hal ini tidak menunjukkan bahwa sistem konvensional lebih unggul, Hal ini 

dikarenakan adanya kerancuan dalam pola perhitungan sistem konvensional 
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karena tidak semua aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi barang tersebut 

pemicu biayanya adalah unit jumlah produksi seperti yang terjadi pada aktivitas 

pemeliharaan, didalam aktivitas pemeliharaan yang dipelihara adalah aset milik 

perusahaan dan pemicu terjadinya biaya tersebut adalah pemakaian aset tersebut 

yang mana diukur dengan menggunakan jam kerja langsung atau seberapa sering 

aset tersebut digunakan untuk proses produksi, distorsi kedua terjadi karena antara 

batik tulis dan batik cap terjadi perbedaan dalam aktivitas pemeliharaaan namun 

didalam perhitungan konvensional jumlah anggaran pemeliharaan dibagi dengan 

semua hasil produksi batik tulis maupun cap, hal ini mengakibatkan distorsi 

biaya, biaya yang seharusnya tidak dibebankan menjadi dibebankan begitupun 

sebaliknya.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

selanjutnya dapat disimpulkan bahwa: 

5.1.1. Penentuan harga pokok produksi batik tulis menggunakan sistem 

activity based costing lebih akurat dan tepat apabila dibandingkan dengan sistem 

tradisional. Harga pokok produksi batik tulis dengan sistem activity based costing 

sebesar Rp. 10.278.541,67 sedangkan dengan perhitungan konvensional harga 

batik tulis adalah sebesar Rp. 10.104.513,89 per 100 unit kain yang diproduksi, 

hal ini menimbulkan selisih harga Rp. 174.027,78 lebih kecil daripada 

perhitungan dengan metode activity based costing (undervalue). Perbedaan yang 

terjadi antara harga pokok produksi menggunakan sistem konvensional dan sistem 

activity based costing disebabkan karena pembebanan overhead pada activity 

based costing disesuaikan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam 

pembuatan batik tulis, perbedaan yang terjadi dikarenakan adanya distorsi biaya 

pada perhitungan menggunakan sistem konvensional hal ini karena perusahaan 

tidak memikirkan detail kegiatan dari setiap aktivitas yang dilalui  oleh produk, 

seperti yang ada dalam kelompok aktivitas pemeliharaan, dengan sistem 

konvensional perusahaan tidak memperhitungkan jumlah jam kerja yang benar-

benar dilalui oleh produk tersebut sehingga menyebabkan adanya perbedaan 

jumlah BOP yang dihasilkan antara sistem konvensional dengan Activity Based 
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Costing yang mana sistem konvensional menghasilkan harga lebih murah 

daripada sistem Activity Based Costing, hal ini dapat terlihat pada aktivitas 

pemeliharaan diperoleh biaya aktivitas pemeliharaan sebesar Rp. 260.208,33 

sedangkan dalam metode konvensional dalam pemeliharaan hanya diperoleh 

biaya sebesar Rp. 86.736,12 hal inilah yang menyebabkan Undervalue Sehingga 

dalam activity based costing pembebanan pengalokasian biaya menjadi lebih 

akurat sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang benar-benar dibebankan pada 

produk. 

5.1.2. Penentuan harga pokok produksi batik cap menggunakan sistem 

activity based costing lebih akurat dan tepat apabila dibandingkan dengan sistem 

tradisional. Harga pokok produksi batik cap dengan sistem activity based costing 

sebesar Rp. 32.964.791,00 sedangkan dengan perhitungan konvensional harga 

batik cap adalah sebesar Rp. 33.213.542,00 per 500 unit kain yang diproduksi, hal 

ini menimbulkan selisih harga Rp. 248.750,00 lebih besar dibandingkan dengan 

metode activity based costing (overvalue). Perbedaan yang terjadi antara harga 

pokok produksi menggunakan sistem konvensional dan sistem activity based 

costing disebabkan karena pembebanan overhead pada activity based costing 

disesuaikan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pembuatan batik cap 

terjadinya perbedaan harga dikarenakan adanya distorsi biaya pada perhitungan 

menggunakan sistem konvensional hal ini karena perusahaan tidak memikirkan 

detail kegiatan dari setiap aktivitas yang dilalui  oleh produk, seperti yang ada 

dalam kelompok aktivitas pemeliharaan, dengan sistem konvensional perusahaan 

tidak memperhitungkan jumlah jam kerja yang benar-benar dilalui oleh produk 
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tersebut sehingga menyebabkan adanya perbedaan jumlah BOP yang dihasilkan 

antara sistem konvensional dengan  Activity Based Costing yang mana sistem 

konvensional menghasilkan harga lebih mahal daripada sistem Activity Based 

Costing, Hal ini bisa dilihat dari hasil yang  diperoleh biaya aktivitas 

pemeliharaan sebesar Rp. 373.125,00 sedangkan dalam metode konvensional 

dalam pemeliharaan hanya diperoleh biaya sebesar Rp. 621.875,00 Sehingga 

dalam activity based costing pembebanan pengalokasian biaya menjadi lebih 

akurat dan disesuaikan dengan aktivitas yang benar-benar dibutuhkan dalam 

pembuatan produk 

5.1.3 penentuan hasil produksi pada batik tulis sistem Activity Based 

Costing lebih murah atau efektif  daripada konvensional, Sedangkan untuk batik 

cap sistem Activity Based Costing lebih mahal daripada konvensional tetapi hal ini 

tidak menunjukkan bahwa sistem konvensional lebih unggul, Hal ini dikarenakan 

adanya kerancuan dalam pola perhitungan sistem konvensional karena tidak 

semua aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi barang tersebut pemicu 

biayanya adalah unit jumlah produksi seperti yang terjadi pada aktivitas 

pemeliharaan, didalam aktivitas pemeliharaan yang dipelihara adalah aset milik 

perusahaan dan pemicu terjadinya biaya tersebut adalah pemakaian aset tersebut 

yang mana diukur dengan menggunakan jam kerja langsung atau seberapa sering 

aset tersebut digunakan untuk proses produksi, distorsi kedua terjadi karena antara 

batik tulis dan batik cap terjadi perbedaan dalam aktivitas pemeliharaaan namun 

didalam perhitungan konvensional jumlah anggaran pemeliharaan dibagi dengan 

semua hasil produksi batik tulis maupun cap, hal ini mengakibatkan distorsi 
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biaya, biaya yang seharusnya tidak dibebankan menjadi dibebankan begitupun 

sebaliknya. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian di atas maka peneliti 

menyarankan sebagai berikut 

5.2.1. Bagi pemilik Usaha Batik Mustika Blora 

Hasil penelitian penentuan harga pokok produksi berdasarkan sistem 

activity based costing tersebut dapat dijadikan masukan bagi Usaha Batik Mustika 

Blora dengan menggunakan formulasi biaya pada masing -masing produk (batik 

tulis dan batik cap). Formulasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan 

anggaran biaya produksi untuk kegiatan produksi selanjutnya dan menentukan 

harga pokok produksi yang lebih akurat terutama dalam menghadapi persaingan 

harga jual sehingga tidak terjadi lagi distorsi atau kesalahan perhitungan yang 

menyebabkan salahnya penentuan harga pokok produksi yang tentunya akan 

mempengaruhi laba yang sebenarnya. 

5.2.2. Bagi Peneliti yang Akan Melakukan Penelitian Sejenis 

 Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis diharapkan dapat 

menambahkan metode lain dalam perhitungan harga pokok produksi sehingga 

diperoleh lebih banyak alternatif untuk mendapatkan harga pokok produksi yang 

terakurat dan efisien. 



 

 

109 

DAFTAR PUSTAKA 

Ahmad I.A dan Walid Z.A.2011. The Ability of Application Activity-Based 

Costing System on the Air Line Companies : The case of the Jordan 

Aviation Company. European Journal of Economics, Finance and 

Administrative Sciences, ISSN 1450-2275 Issue 38 (2011) diunduh 

pada tanggal 9 Januari 2013. 

Aini R, Nur.2012.  Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Sistem 

Activity Based Costing (Study Kasus pada CV.Pesona Tembakau 

Temanggung). Skripsi Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Semarang 

Blocher, Edward J., Chen Kung H. Lin, Thomas W.2000. Manajemen Biaya: 

Dengan Tekanan strategik. Jakarta: Salemba Empat 

-------. 2001. Manajemen Biaya. Jakarta: Salemba Empat 

------. 2007. Cost Management: Manajemen Biaya Penekanan Strategis. Jakarta: 

Salemba Empat 

Cokins, Gary. 2001. Activity Based Cost Management : An Executive’s Guide. 

New York: John Wiley & Sons, Inc. 

Emblemsvag, Jan. 2003. Life Cycle Costing : Using Activity-Based Costing and 

Monte Carlo Methods to Manage Future Costs and Risks. New Jersey: John 

Wiley & Sons, Inc. 

Hansen, Don R and Maryane M Mowen. 2005. Managerial Accounting. 

Akuntansi Managerial.Jakarta: Salemba Empat. 

------. 2009. Managerial Accounting. Akuntansi Managerial.Jakarta: Salemba 

Empat. 



110 

 

 

Haryadi ,Bambang.2002.Akuntansi Manajemen.Yogyakarta:BPFE 

Kumar, Sameer dan Matthew. 2007. Supply Chain Cost Control Using Activity-

Based Management. New York: Auerbach Publications. 

Marismati.2011. Penerapan Metode Activity Based Costing System dalam 

Menentukan Harga.Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi 

(JENIUS), volume 1, Nomor 1 Januari 2011 diunduh pada tanggal 9 

Januari 2013. 

Martusa, Riki dan Agnes F.A. 2011. Peranan Activity-Based Costing System 

dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi Kain yang Sebenarnya 

untuk Penetapan Harga Jual (Studi kasus pada PT Panca Mitra 

Sandang Indah). Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi, Nomor 04 Tahun 

ke-2 Januari-April 2011 diunduh pada tanggal 9 Januari 2013. 

Mulyadi. 1999. Akuntansi Manajerial. Yogyakarta: Aditya Medika 

------. 2001. Sistem Akuntansi , Edisi Ketiga. Yogyakarta: Salemba Empat 

------.2003.Activity Based Cost System.Yogyakarta:UPP AMD YKPN 

------.2006. Activity Based Cost System. Jakarta: Salemba Empat 

Putri Widjajanti,Andjarwani. Evaluasi penerapan Activity Based Costing System 

sebagai alternatif sistem biaya tradisional dalam penentuan harga 

pokok produksi (studi kasus pada perusahaan meubel PT. Nilas 

Wahana Antika Sukoharjo) diunduh pada tanggal 9 Januari 2013. 

Qona’ah, Intan. 2012 Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan 

Sistem Activity based Costing Pada Pabrik Krupuk “Langgeng” 

Gunung Pati. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Semarang 

 

Lino C, Paolo M.V, Arianna P dan Cri. stina C. 2009. Process view and cost 

management of a new surgery technique in hospital. Business Process 



111 

 

 

Management Journal, Volume 15 nomor 6 tahun 2009 diunduh pada 

tanggal 9 Januari 2013. 

Rajabi, A dan A. Dabiri. 2012. Applying activity Based costing (ABC) Method to 

Calculate Cost Price in Hospital and Remedy Services.Iranian J Publ 

Health, Volume 41 nomor 4 April 2012 diunduh pada tanggal 9 

Januari 2013. 

Simamora, Henry. 1999. Akuntansi Manajemen. Jakarta: Salemba Empat 

Slamet, Achmad.2007.Penganggaran, Perencanaan dan Pengendalian 

Usaha.Semarang: UNNES PRESS 

Sulistianingsih. 1999. Akuntansi Biaya. Yogyakarta: UPP AMP YKPN 

Supriono. 2007. Akuntansi Biaya dan Akuntansi Manajemen Untuk Tekhnologi 

Maju dan Globalisasi edisi II. Yogyakarta: BPFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

“Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Batik Mustika Blora 

Berdasarkan Sistem Activity Based Costing ” 

 

Daftar pertanyaan wawancara kepada pemilik Usaha Batik Mustika Blora : 

 

1. Berapa besar jumlah pembelian bahan baku yang dikeluarkan perusahaan setiap 

bulannya untuk produk Batik Tulis? 

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

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

 

2. Berapa besar jumlah pembelian bahan baku yang dikeluarkan perusahaan setiap 

bulannya untuk produk Batik Cap? 

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

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

 

3. Berapa besar total biaya bahan baku yang dikeluarkan perusahaan setiap 

bulannya? 

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

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

 

4. Berapa besar biaya pembelian bahan penolong yang dikeluarkan perusahaan 

setiap bulannya? 

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

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

 

5. Berapa besar biaya transportasi bahan penolong yang dikeluarkan perusahaan 

setiap bulannya? 

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

.................................................................................................................................... 
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6. Berapa besar biaya tenaga kerja langsung (BTKL) yang dikeluarkan Usaha 

Batik Mustika Blora setiap bulannya sesuai dengan bagiannya masing-masing? 

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

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

 

7. Berapa besar upah untuk membayar tenaga kerja dalam pembuatan Batik? 

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

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

 

8. Berapa besar biaya tenaga kerja tidak langsung (BTKTL) yang dikeluarkan 

Usaha Batik Blora setiap bulannya? 

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

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

 

9. Berapa jumlah orang yang diperkerjakan dalam membuat produk ? 

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

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

 

10. Berapa besar biaya operasional untuk aktivitas desain ? 

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

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

 

11. Berapa besar biaya operasional untuk aktivitas mencanting ? 

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

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

 

12. Berapa besar biaya operasional untuk aktivitas mencap ? 

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

.................................................................................................................................... 
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13. Berapa besar biaya operasional untuk aktivitas mewarnai ? 

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

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

 

14. Berapa besar biaya operasional untuk aktivitas nglorot ? 

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

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

 

15. Berapa besar biaya operasional  untuk aktivitas penjemuran ? 

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

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

 

16. Berapa besar biaya operasional  untuk aktivitas finishing ? 

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

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

 

17. Berapa besar biaya operasional  untuk aktivitas Pakaging  

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

.................................................................................................................................... 
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Rincian pengeluaran 

a. Variabel Biaya Bahan Baku 

produk Pembelian bahan 

baku 

Harga bahan 

baku (Rp) 

Jumlah hari 

(1 bulan) 

Total harga 

pembelian (Rp) 

Batik tulis     

Batik cap     

jumlah     

 

 

b. Variabel Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL) 

Aktivitas Jumlah tenaga 

kerja 

Biaya tenaga 

kerja/orang (Rp) 

Total Biaya 

Desain    

Mencanting     

Mencap     

Mewarnai     

Nglorot     

Finishing     

Pakaging    

 

c. Variabel Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

Jenis BOP Jenis produk Jumlah hari (1 

bulan) 

Total biaya 

BOP (Rp) Batik Tulis Batik Cap 

Remasol      

Waterglass      

Malam      

Bbm      

Telepon      

Listrik      

Gas      

Pemeliharaan      

Promosi      

Tas pakaging     
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d. Gabungan Variabel 

Variabel  Jumlah (Rp) Persentase (%) 

Biaya bahan baku   

Biaya tenaga kerja   

Biaya Overhead pabrik   

Jumlah   
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