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Mafita, 2011. Penentuan Harga Pokok Produksi Dengan Menggunakan Activity 
Based Costing (ABC) System (Studi Kasus pada Batik Tulis Tunjung Biru 
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Semarang. Pembimbing I Dr. H. Achmad Slamet M,Si. Pembimbing II Drs. 
Sugiharto M,Si. 168 halaman. 
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Overhead Pabrik (BOP) 

 
 
Penentuan harga pokok produksi yang lebih akurat dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode yang tepat. Salah satu metode tersebut adalah Activity 
Based Costing (ABC) System. Karena sistem ini selain menggunakan cost driver 
berdasarkan unit, sistem ini juga mengidentifikasi cost driver yang tidak 
berhubungan dengan unit atau volume produksi atau biasa disebut non unit based 
cost driver. 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah biaya-biaya yang menjadi 
fokus dari aktivitas dalam pembuatan batik untuk menentukan alokasi biaya bahan 
baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik ke produksi. Jenis penelitian 
ini adalah kualitatif berdasarkan eksplanatory reseach, yaitu penelitian yang 
tujuannya untuk mengungkapkan atau menjelaskan secara mendalam tentang 
variabel tertentu penelitian ini bersifat diskriptif. Sehingga penelitian ini 
digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang penerapan sistem Activity 
Based Costing (ABC) dalam penentuan harga pokok produk pada perusahaan 
batik tulis Tunjung Biru Banjarnegara. 

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah dimana dengan menggunakan 
metode Activity Based Costing (ABC) untuk produk kemeja margin keuntungan 
rata-rata sebesar 65,37%, blus sebesar 69,56%, rok 66,30%, jarik 73,49% dan kain 
bahan sebesar 44,57%. 

Simpulan dari penelitian yaitu pendekatan sistem Activity Based Costing 
(ABC) untuk menentukan harga pokok produksi pada masing-masing cost pool 
batik untuk perhitungan dengan sistem konvensional dan sistem Activity Based 
Costing pada produk kemeja panjang, jarik dan kain bahan terjadi overvalue dan 
pada produk kemeja pendek, blus dan rok terjadi undervalue. Bagi peneliti lain 
yang hendak melakukan penelitian sejenis untuk menggunakan subjek usaha 
kecil, mikro dan menengah, khususnya yang memproduksi produk lebih dari satu 
jenis produk diharapkan lebih menyeluruh dalam mengkalkulasi biaya, baik biaya 
produksi maupun biaya non produksi sehingga diperoleh hasil penelitian yang 
lebih akurat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi dan era globalisasi menyebabkan lingkungan 

bisnis mengalami perubahan, sehingga persaingan bisnis  yang harus 

dihadapi perusahaan menjadi semakin kompleks. Persaingan yang semakin 

ketat mengharuskan perusahaan untuk mengambil tindakan yang tepat 

agara dapat tetap bertahan. Persaingan tidak hanya terjadi pada perusahaan 

jasa tetapi juga terjadi diantara perusahaan manufaktur baik besar maupun 

kecil. Meningkatnya persaingan dalam  industri saat ini tidak hanya 

menuntut setiap produsen untuk mampu menciptakan produk yang 

memiliki kualitas yang baik, tetapi dituntut pula untuk bersaing dalam 

harga yang terjangkau oleh konsumen secara luas. Persaingan dalam harga 

dapat dimenangkan oleh perusahaan apabila dalam produksi tercipta 

efisiensi yang akan memberikan biaya produksi yang lebih rendah, 

sehingga harga jual pun dalam lebih kompetitif terhadap pesaing. 

Penetapan harga yang tepat menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi 

perusahaan dalam persaingan bisnisnya. 

Manajemen perusahaan harus mempunyai perencanaan yang tepat 

mengenai penggalokasian biaya, sebab pengalokasian biaya tersebut 

berkaitan erat dalam perhitungan harga pokok produk. Mulyadi (2003: 88) 

menjelaskan bila pengalokasian biaya terlalu besar, maka harga pokok 
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yang dihasilkan lebih tinggi, akibatnya harga jual produk yang dipasarkan 

menjadi relatif lebih mahal dari harga jual pesaing, tetapi di lain pihak, 

bila pengalokasian biaya terlalu rendah, maka harga pokok yang 

dihasilkan lebih kecil, akibatnya harga jual produk yang dipasarkan 

menjadi relatif lebih murah sehingga perusahaan tidak dapat mencapai 

laba yang optimal. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengalokasian 

biaya yang akurat perlu dilakukan.  

Mulyadi (2001: 83) menyatakan bahwa harga pokok produksi 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan harga jual 

produk. Penetapan biaya produksi yang lebih tepat akan dapat 

menghasilkan harga pokok produksi yang lebih akurat. Oleh karena itu, 

perusahaan harus benar-benar serius menangani harga pokok produksinya. 

Dalam perhitungan biaya produksi untuk menentukan harga pokok 

produksi masih banyak perusahaan yang masih menggunakan system 

tradisional (metode full costing). 

Sebelumnya perusahaan-perusahaan menggunakan sistem 

akuntansi biaya konvensional, karena dipandang dapat memenuhi 

kebutuhan manajemen akan informasi harga pokok produk yang akurat, 

namun dalam perkembangannya sistem akuntansi biaya yang 

konvensional tidak mampu lagi menyediakan informasi harga pokok 

produk yang berkualitas, sebab sistem akuntansi biaya yang konvensional 

hanya relevan bila perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk saja. 

Penentuan harga pokok produksi menurut Mulyadi (2003: 50) dapat 
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dilakukan dengan menggunakan metode full costing, variable costing atau 

Activity Based Costing (ABC). Metode full costing dan variable costing 

sering disebut sebagai metode konvensional. Full costing dan variable 

costing hanya memfokuskan pada biaya yang timbul pada tahap produksi 

saja. Oleh karena itu penentuan harga pokok dengan metode konvensional 

baik dengan  full costing dan variable costing tidak menggambarkan 

penentuan harga pokok produksi yang akurat, sehingga dapat berdampak 

pada penetapan harga jual yang tidak kompetitif. Jika full costing dan 

variable costing menitikberatkan pada penentuan harga pokok produk 

hanya pada tahap produksi saja, maka Activity Based Costing (ABC) 

menitikberatkan penentuan harga pokok di semua tahap pembuatan 

produk. 

Alokasi biaya yang tepat dibutuhkan untuk menentukan harga 

pokok produksi yang akurat. Biaya langsung dapat ditelusuri dengan 

mudah namun biaya overhead sulit untuk ditelusuri. Maka dibutuhkan 

suatu metode yang dapat megalokasikan biaya overhead secara tepat ke 

tiap porduk. Selama ini perusahaan menggunakan Traditional Cost 

Accounting yang membebankan biaya secara sembarang ke tiap produk. 

Activity based costing (ABC) merupakan pendekatan penentuan biaya 

produk yang membebankan biaya ke produk berdasarkan konsumsi 

sumber daya yang disebabkan karena aktivitas (Blocher, Chen Lin, 223: 

2007). Dalam system ini selain menggunakan cost driver berdasarkan unit, 
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juga mengidentifikasi yang tidak berhubungan dengan unit atau volume 

produksi. 

Activity Based Costing menurut Mulyadi (2003: 53) merupakan 

sistem informasi berbasis aktivitas, yang didesain untuk memperoleh 

perhitungan biaya produk secara akurat, dan memotivasi personel dalam 

melakukan pengurangan biaya dalam jangka panjang melalui pengolahan 

aktivitas, yang ditujukan untuk mengerahkan dan mengarahkan seluruh 

aktivitas organisasi ke penyedia produk atau jasa bagi kepentingan 

pemuasan bagi kebutuhan konsumen. Sehingga system activity based 

costing bertujuan untuk mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas 

yang dilaksanakan dalam organisasi, dan kemudian mengalokasikan biaya 

tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap 

produk. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sangat penting untuk 

dicermati, pengukuran yang baik atas waktu dan pergerakan serta 

penerapan system pembebanan biaya atas dasar aktivitas, akan 

memberikan informasi mengenai peningkatan produktivitas dan efisiensi 

biaya yang terjadi pada sebuah perusahaan. 

Konsep activity based costing dipandang sesuai untuk menciptakan 

efisiensi dalam perusahaan, karena dalam konsep tersebut biaya yang 

dicatat dalam harga pokok produk didasarkan pada aktivitas yang 

dilakukan. Penggunaan system activity based costing dalam menentukan 

harga pokok produksi perlu dilakukan untuk dapat memberikan gambaran 

tentang sistem ini. 
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Batik tulis ”Tunjung Biru” merupakan industri kecil batik yang 

berada di kabupaten Banjarnegara. Sementara itu kondisi di lapangan 

menunjukan bahwa penentuan harga pokok produk pada usaha kecil dan 

menengah salah satunya yaitu industri batik Tunjung Biru yang 

memproduksi: kemeja, blus, rok, kain jarik, dan kain bahan masih 

menggunakan sistem konvensional, yaitu penentuan harga pokok 

produksinya berdasarkan kebiasaan, yang hanya mengumpulkan 

pengeluaran yang telah dilakukan untuk kegiatan produksi, dan 

membandingkan dengan penjualan yang akan dilakukan dengan harga 

yang diperkirakan. Penentuan harga jual sangat ditentukan oleh harga yang 

diberikan oleh para pesaing sesama pengusaha batik dan harga produksi 

yang ditentukan oleh para pembeli atau konsumen, sehingga harga yang 

terjadi kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh produsen. 

Sedangkan harga persatuan untuk produk pesanan dihitung dengan 

menjumlahkan semua biaya dan membagi dengan jumlah produk yang 

dipesan. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara 

harga pokok produksi dengan sumber daya yang diserap oleh masing-

masing jenis batik. 

Berdasarkan teori dan fakta yang ada menunjukan terjadinya 

kesenjangan yaitu bahwa system konvensional yang digunakan pada 

perusahaan tidak dapat menentukan harga pokok yang akurat. Penentuan 

harga pokok produksi yang kurang akurat akan berakibat pada kurang 

tepatnya penentuan laba perusahaan. Konsep Activity Based Costing 



6 

 

(ABC) dipandang sesuai untuk menciptakan efisiensi perusahaan 

khususnya industri kecik batik Tunjung Biru dalam menentukan harga 

pokok produksi yang didasarkan pada aktivitas yang dilakukan. Penerapan 

konsep ini juga berguna bagi perusahaan dalam perhitungan pembebanan 

biaya produksi tidak langsung dapat dilakukan lebih akurat sehingga 

mencegah terjadinya over/ under costing. 

Motivasi dalam penelitian ini adalah belum adanya penelitian 

mengenai penggunaan Activity Based Costing (ABC) untuk menghitung 

harga pokok produksi perusaan yang lebih akurat sehingga disusunlah 

penelitian dengan judul “Penentuan Harga Pokok Produksi dengan 

Menggunakan Activity Based Costing (ABC) System (Studi Kasus pada 

Batik Tulis Tunjung Biru Banjarnegara)”. 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep mengenai 

Activity Based Costing (ABC) dalam penentuan harga pokok produksi 

serta diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti lain yang ingin 

mengemukakan tema yang sama. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Activity Based Costing merupakan system perhitungan biaya yang 

didasarkan pada aktivitas-aktivitas bisnis dalam organisasi yang dapat 

diterapkan untuk menghitung biaya produksi lebih akurat. Dalam sistem 

Activity Based Costing, tahap pertama adalah mengusut biaya ke aktivitas 

di pusat kegiatan atau cost pool, dimana pada tahap pertama ini terdapat 
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beberapa langkah, yaitu mengidentifikasikan aktivitas, mengelompokan 

aktivitas dalam cost pool, dan menentukan tarif kelompok dalam cost pool. 

Sedangkan tahap kedua adalah biaya untuk masing-masing kelompok 

overhead ditelusuri ke produk, yaitu dilakukan dengan menggunakan tarif 

kelompok yang dihitung pada tahap pertama dan dengan mengukur jumlah 

sumber daya yang digunakan oleh masing-masing produk. Jadi 

pembebanan biaya overhead dari setiap kelompok biaya kepada setiap 

produk dengan cara mengalikan tarif pool dengan pemakaian aktivitas. 

Penentuan harga pokok produk merupakan dasar dalam penentuan harga 

pokok penjualan, karena dengan harga yang sesuai perusahaan akan 

mampu bersaing dengan perusahaan lain. Dalam kegiatan produksi batik 

tulis “Tunjung Biru”, dibagi menjadi lima cost pool. Cost pool yang 

dimaksud yaitu cost pool batik kemeja, cost pool batik blus, cost pool 

batik rok, cost pool batik kain jarik, dan cost pool batik kain bahan.Selaras 

dengan uraian di atas maka timbul permasalahan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar harga pokok produk batik tulis kemeja dengan 

menggunakan sistem Activity Based Costing? 

2. Seberapa besar harga pokok produk batik tulis blus dengan 

menggunakan sistem Activity Based Costing? 

3. Seberapa besar harga pokok produk batik tulis rok dengan 

menggunakan sistem Activity Based Costing? 

4. Seberapa besar harga pokok produk batik tulis kain jarik dengan 

menggunakan sistem Activity Based Costing? 
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5. Seberapa besar harga pokok produk batik tulis kain bahan dengan 

menggunakan sistem Activity Based Costing? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis harga pokok produk batik tulis 

kemeja berdasarkan sistem Activity Based Costing. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis harga pokok produk batik tulis blus 

berdasarkan sistem Activity Based Costing. 

3. Mendeskripsikan dan menganalisis harga pokok produk batik tulis rok 

berdasarkan sistem Activity Based Costing. 

4. Mendeskripsikan dan menganalisis harga pokok produk batik tulis kain 

jarik berdasarkan sistem Activity Based Costing. 

5. Mendeskripsikan dan menganalisis harga pokok produk batik tulis kain 

bahan berdasarkan sistem Activity Based Costing. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu 

manfaat secara praktis maupun teoritis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan konsep atau abstraksi mengenai 

penentuan harga pokok produksi dengan sistem Activity Based Costing. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai informasi 

tambahan dan pertimbangan bagi produsen atau pengusaha industri 

batik khususnya Batik tulis “Tunjung Biru” Banjarnegara dalam 

menentukan harga pokok produksi yang lebih akurat, dan mengkaji 

ulang pembebanan biaya overhead pabrik dengan sistem Activity Based 

Costing serta sebagai informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Harga Pokok Produksi 

2.1.1 Pengertian Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produksi adalah total biaya barang yang diselesaikan 

selama periode berjalan (Hansen, Mowen, 2006: 53). Harga pokok 

produksi sering juga disebut biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya 

yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi, biaya 

tenaga kerja, biaya overhead pabrik. 

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Simamora (2000:547) yang 

mendefinisikan biaya produksi merupakan biaya yang digunakan untuk 

membeli bahan baku yang dipakai dalam membuat produk serta biaya 

yang dikeluarkan dalam menkonversikan bahan baku menjadi produk jadi. 

Biaya Produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah 

bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual (Mulyadi, 2000:14) 

Kesimpulan harga pokok produksi dari berbagai definisi diatas 

adalah bahwa harga pokok produksi merupakan jumlah biaya-biaya yang 

berhubungan langsung dengan produksi dari suatu produk yang terdiri atas 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik.   
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Dalam memproduksi suatu barang, akan diperlukan beberapa biaya 

untuk mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Biaya-biaya yang 

dimaksud adalah: 

1. Biaya Bahan Baku 

Biaya bahan baku langsung adalah biaya dari komponen-

komponen fisik produk dan biaya bahan baku dapat dibebankan secara 

langsung, kepada produk karena observasi fisik dapat dilakukan untuk 

mengukur kuantitas yang dikonsumsi oleh setiap produk 

(Simamora,1999:36). Mulyadi (2000: 14) menyatakan bahan baku 

merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. 

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

menjadi komponen utama yang membentuk suatu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari produk jadi. Pengertian bahan baku berdasarkan 

definisi diatas adalah bahan yang secara menyeluruh membentuk suatu 

produk. Maka biaya yang berhubungan langsung dengan penggunaan 

bahan baku disebut biaya bahan baku. 

Bahan baku juga meliputi bahan-bahan yang dipergunakan 

untuk mempelancar proses produksi atau disebut dengan 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 dengan biaya overhead pabrik. Dalam perolehan 

bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah 
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harga beli bahan baku saja, tetapi mengeluarkan biaya pembelian, 

pergudangan dan biaya perolehan. 

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 pula ditelusuri dengan mudah atau tanpa memakan 

banyak biaya (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 manusia untuk pengolahan produk. 

Biaya tenaga kerja menurut Mulyadi (2000: 345) dibagi ke 

dalam tiga golongan besar yaitu gaji dan upah reguler yaitu jumlah gaji 

dan upah bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak 

penghasilan karyawan dan biaya asuransi hari tua, premi lembur, dan 

biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja (labor related cost). 

Menuru Supriono (2007:83) biaya tenaga kerja terdiri dari 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 tenaga kerja tidak terlibat langsung dalam 

proses produksi atau termasuk dalam biaya overhead pabrik. 
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3. Biaya Overhead Pabrik 

Mulyadi (2000: 208) menyebutkan biaya overhead pabrik 

merupakan biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga 

kerja langsung. Slamet (2007: 87) mengungkapkan biaya overhead 

merupakan suatu biaya yang keseluruhan biayanya berhubungan 

dengan proses produksi pada suatu perusahaan, akan tetapi tidak 

mempunyai hubungan langsung dengan hasil produksinya. Sehingga 

dapat disimpulkan biaya overhead pabrik dapat didefinisikan sebagai 

seluruh biaya produksi yang tidak dapat dilacak ke unit produksi secara 

individual. 

Slamet (2007: 87) menyatakan secara umum yang termasuk 

dalam kelompok biaya ini adalah antara lain: bahan tidak langsung, 

energi dan listrik, pajak bumi dan bangunan, asuransi pabrik, dan biaya 

lainnya yang bertujuan untuk mengoperasikan pabrik. 

Penggolongan biaya overhead pabrik menurut Mulyadi (2000: 

208-209) sebagai berikut: 

a. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya 

Terdiri dari biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, 

biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya yang timbul ebagai akibat 

penilaian terhadap aktiva tetap, biaya yang timbul sebagai akibat 

berlalunya waktu, biaya overhead pabrik lain yang secara tidak 

langsung memerlukan pengeluaran tunai. 
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b. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam 

hubungan dengan perubahan volume produksi 

Terdiri dari biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik 

variabel dan biaya overhead pabrik semi variabel 

c. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan 

departemen.  

Terdiri dari biaya tenaga kerja, depresiasi, reparasi dan pemeliharaan 

aktiva tetap serta asuransi yang terjadi dalam departemen pembantu. 

2.1.2 Manfaat Informasi Harga Pokok Produksi 

Menurut Mulyadi (1999: 71) manfaat informasi harga pokok 

adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan harga jual produk 

Dalam penetapan harga jual produk, biaya produksi per unit merupakan 

salah satu data yang dipertimbangkan, disamping data biaya lain serta 

data non biaya. 

2. 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 
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mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan 

sebelumnya. 

3. Menghitung laba atau rugi periode tertentu 

Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dengan pemasaran 

perusahaan dalam periode tertentu, mampu menghasilkan laba bruto 

atau mangakibatkan rugi bruto, 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. 

4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam 

proses yang disajikan dalam neraca 

Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggung jawaban 

keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan 

berupa neraca dan laporan rugi laba. Di dalam neraca, menajemen 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. 
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2.2 Sistem Biaya Konvensional 

2.2.1 Pengertian Sistem Biaya Konvensional 

Sistem biaya konvensional 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 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 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. 

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 mangakumulasikan atau menjumlahkan semua biaya overhead 
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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 

diguanakan untuk menghitung tarif departemen. 

Produk yang melalui departemen tersebut, diasumsikan 

mengkonsumsi biaya overhead sebanding dengan pendorong departemen 

berdasarkan unit, karena pada tahap kedua, overhead pabrik dibebankan 

pada produk dengan mengkalikan 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. 
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2.2.2 Keterbatasan Sistem Biaya Konvensional 

Keterbatasan utama dari sistem penentuan harga pokok 

konvensional adalah penggunaan tarif tunggal atau tarif departemen yang 

mendasarkan pada volume. Blocher, Chen Lin (2001: 118) menjelaskan 

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 dan departemen telah digunakan selama bertahun-

tahun dan terus digunakan dengan sukses oleh banyak perusahaan. Namun 

pada beberapa situasi, tarif tersebut menimbulkan distorsi yang dapat 

membuat kebingungan perusahaan yang berproduksi dalam lingkungan 

produksi canggih (Slamet, 2007: 103). 

2.2.3 Kelemahan Sistem Biaya Konvensional 

Sulastiningsih (1999: 20) mengemukakan terdapat dua kelemahan 

sistem penetapan biaya produk yang konvensional, yaitu: 

a. Sistem penetapan biaya produk yang konvensional, memang tidak 

dirancang khusus untuk penetapan biaya produk yang akurat, karena 

tujuan utamanya dimaksudkan untuk menetapkan biaya persediaan. 

b. Belum dimodifikasi, walaupun proses produksi telah berubah. Untuk 

memutuskan apakah sistem biaya suatu perusahaan telah 

merefleksikan biaya produk yang optimal, diperlukan analisis detail 
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terhadap sistem biaya tersebut, agar biaya yang dikeluarkan untuk 

analisis terhadap sistem biaya dapat efisien. 

2.2.4 Tanda-tanda Kelemahan Sistem Biaya Konvensional 

Sulastiningsih (1999:21) mengemukakan kelemahan dari sistem 

biaya konvensional disebabkan oleh kelemahan dari rancangan tersebut, 

yaitu: 

a. Hanya jam atau biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk 

mengalokasikan overhead dari biaya ke produk 

b. 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 yang tidak berkaitan dengan volume relatif besar 

c. Pusat biaya yang terlalu besar dan terdiri dari mesin-mesin dengan 

struktur biaya overhead yang sangat berbeda satu sama lain, mesin 

yang otomatik mungkin memikul biaya overhead lebih kecil bila 

dibandingkan dengan mesin manual 

d. Biaya pemasaran dan penyerahan produk sangat bervariasi untuk 

masing-masing saluran distribusi, sedangkan sistem biaya 

konvensional mengabaikan biaya pemasaran 

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Hansen dan Mowen 

(2005: 48) yang menjelaskan gejala-gejala dari sistem biaya yang 

ketinggalan jaman diantaranya adalah: 

a. Hasil dari penawaran sulit dijelaskan 
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b. Harga pesaing nampak lebih rendah sehingga kelihatan tidak masuk 

akal 

c. Produk-produk yang sulit diproduksi menunjukan laba yang tinggi 

d. Manajer operasional ingin menghentikan produk-produk yang kelihatan 

menguntungkan 

e. Marjin laba sulit dijelaskan 

f. Pelanggan tidak mengeluh atas naiknya harga 

g. Departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberi 

data biaya bagi proyek khusus 

h. Biaya produk berubah karena perubahan peraturan pelaporan 

2.2.5 Distorsi Sistem Biaya Konvensional 

Sulastiningsih (1999:19) mengemukakan pembebanan tidak 

langsung dapat menghemat biaya, tetapi dengan konsekuensi distorsi yang 

material, apabila biaya-biayanya tidak dapat diatribusikan secara akurat ke 

pusat biaya atau produk. 

Terdapat 5 faktor sumber distorsi dalam sistem biaya konvensional, yaitu: 

a. 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. 

b. Biaya yang sebenarnya mempunyai hubungan dengan produk yang 

dihasilkan atau dengan pelayanan pada pelanggan diabaikan. Distorsi 

ini timbul karena dalam akuntansi keuangan, yang termasuk biaya 
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produk hanya menyangkut manufacturing cost, dan sebagai akibat dari 

unrecorded opportunity cost. 

c. Penetapan biaya produk terbatas pada suatu sub himpunan output 

perusahaan, sementara itu perusahaan menghasilkan multi produk, 

maka alokasi ini menimbulkan distorsi yang sangat material. 

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

dua bentuk distorsi yaitu distorsi harga dan kuantitas. 

e. Usaha mengalokasikan biaya bersama dan biaya bergabung ke produk 

yang dihasilkan. 

2.2.6 Dampak Sistem Biaya Konvensional bagi Organisasi 

Sulastiningsih (1999:21) mengemukakan informasi biaya yang 

terdistorsi akan berdampak pada perilaku anggota organisasi, dampak 

tersebut antara lain: 

a. Para manajer pusat cenderung untuk membeli dari luar daripada 

memproduksi sendiri. Hal ini dimaksudkan agar alokasi overhead atas 

dasar jam atau upah langsung tidak terlalu besar. 

b. Terlalu banyak waktu yang dikorbankan untuk mengukur jam kerja 

langsung. 

c. Pengolahan data pada pusat biaya yang padat karya lebih mahal 

daripada pusat biaya yang padat modal. 

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

mengendalikan pertumbuhan yang cepat dari tenaga personalia 

penunjang. 
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e. Ruangan bersih yang mahal tidak digunakan secara efisien sebagai 

akibat dari alokasi biaya menurut luas lantai. 

f. Jam kerja karyawan yang diukur dengan sangat detail karena alokasi 

tarif upah hanya dibebankan menurut jam kerja aktual, sedang jam 

kerja pada waktu tidak kerja, pergantian pekerjaan dan kerusakan serta 

reparasi mesin dibebankan kepada berbagai kategori overhead. 

Hal serupa diungkapkan Hansen dan Mowen (2006: 149) bahwa 

tarif keseluruhan pabrik dan tarif departemental dalam beberapa situasi, 

tidak berfungsi baik, dan dapat menimbulkan distorsi biaya produk yang 

besar. Faktor yang menyebabkan ketidakmampuan tarif pabrik 

menyeluruh tarif departemental berdasarkan unit, untuk membebankan 

biaya overhead secara tepat adalah proporsi biaya overhead pabrik yang 

tidak 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. Jika perusahaan hanya menggunakan penggerak 

biaya aktivitas berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead yang 

tidak berkaitan dengan unit, maka akan menyebabkan distorsi biaya 

produk. Tingkat keparahan distorsi ini tergantung pada proporsi 

keseluruhan biaya overhead yang berdasarkan non unit. 

Keragaman produk berarti bahwa produk mengkonsumsi aktivitas 

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

produk tidak berubah dalam proporsi langsung dengan jumlah yang 

dikonsumsi oleh overhead non unit. Sering kali organisasi mengalami 

gejala tertentu yang menunjukan bahwa sistem akuntansi biaya mereka 

telah ketinggalan zaman. 

 

2.3 Sistem Activity Based Costing 

2.3.1 Pengertian Sistem Activity Based Costing 

Activity Based Costing merupakan pendekatan penentuan biaya 

produk melalui 2 tahap, yaitu menelusuri biaya overhead ke aktivitas dan 

tahap kedua membebankan biaya ke produk. Perhitungan harga pokok 

adalah instrumen penting untuk mengendalikan perusahaan. Kepentingan 

tersebut dapat langsung dirasakan saat perusahaan hendak didirikan yaitu 

saat membuka perhitungan apakah memberi keuntungan, produk-produk 

apa yang akan memberikan keuntungan yang paling besar. 

Activity Based Costing (ABC) menurut Hansen dan Mowen (2006: 

146) adalah sistem akuntansi yang menggunakan penggerak aktivitas 

berdasarkan unit atau non unit dalam sistem yang pertama-tama 

menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. 

Mulyadi (2006: 53) menjelaskan Activity Based Costing sebagai 

suatu sistem informasi biaya berbasis aktivitas, yang didesain untuk 

memotivasi personel organisasi dapat melakukan pengurangan biaya 

dalam jangka panjang melalui pengelolaan aktivitas. 
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Activity Based Costing (ABC) menurut Gorrison dan Noreen 

(2007: 321) dirancang untuk menyediakan informasi bagi manajer, untuk 

keputusan strategik dan keputusan yang mungkin akan dipengaruhi 

kapasitas dan biaya tetap. 

Sistem biaya berdasarkan aktivitas (ABC System) merupakan 

sistem pembebanan biaya dengan cara pertama kali menelusuri biaya 

aktifitas dan kemudian ke produk (Slamet, 2007: 103). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa Activity Based Costing (ABC) 

adalah konsep perhitungan biaya dalam akuntansi manajemen yang 

didasarkan pada aktivitas-aktivitas bisnis dalam organisasi yang dapat 

diterapkan untuk menghitung biaya produk dengan lebih akurat. 

2.3.2 Konsep Dasar Sistem Activity Based Costing 

Menurut Mulyadi (2006: 52-53) terdapat 2 konsep dasar sistem 

Activity Based Costing yaitu: 

1. Cost is caused 

Konsep ini bermakna bahwa biaya yang dikeluarkan perusahaan ada 

penyebabnya, penyebab tersebut yaitu aktivitas. Dengan demikian, 

pemahaman yang mendalam tentang aktivitas menjadi penyebab 

timbulnya biaya akan menempatkan personel perusahaan pada posisi 

yang dapat mempengaruhi biaya. Sistem Activity Based Costing 

berangkat dari keyakinan dasar, bahwa sumber daya menyediakan 

kemampuan untuk melaksanakan aktivitas, bukan sekedar 

menyebabkan timbulnya biaya yang harus dialokasikan. 
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2. The causes of cost can be managed 

Konsep ini bermakna bahwa penyebab terjadinya biaya (aktivitas) dapat 

dikelola. Melalui pengelolaan 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 dengan baik aktivitas 

untuk menghasilkan produk, manajemen akan mampu menghasilkan 

keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. 

2.3.3 Kondisi Penyebab Perlunya Sistem Activity Based 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: 

a. 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 
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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. Atau dapat dikatakan bahwa menggunakan 

hanya penggerak aktivitas berdasarkan unit untuk 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. 

b. Tingkat keragaman produksi 

Keragaman produksi (product diversity) berarti bahwa produksi 

mengkonsumi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda-beda. 

Terdapat beberapa alasan mengapa produksi dapat mengkonsumsi 

overhead dengan proporsi yang berbeda-beda. Sebagai contoh: 

perbedaan 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 
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manajemen harus menaksir trade off antara manfaat dan biaya sistem 

Activity Based Costing, supaya implementasi sistem Activity Based 

Costing optimal. Biaya sistem Activity Based Costing harus lebih rendah 

daripada manfaat yang diperoleh dari implementasi sistem Activity Based 

Costing tersebut. 

2.3.4 Identifikasi Aktivitas 

Konsep dasar sistem Activity Based Costing menyatakan bahwa 

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

aktivitas merupakan fokus utama sistem Activity Based Costing, dan 

identifikasi merupakan langkah penting dalam perancangan sistem Activity 

Based Costing. Aktivitas menurut Hansen dan Mowen (2006: 154) 

merupakan tindakan-tindakan yang diambil atau pekerjaan-pekerjaan yang 

dilakukan dalam perusahaan. Hansen dan Mowen (2006: 155-156) 

mengungkapkan aktivitas-aktivitas yang telah diidentifikasi dapat 

diklasifikasikan menjadi salah satu dari empat kategori umum aktivitas, 

yaitu: 

a. Aktivitas tingkat unit (unit level activities) 

Aktivitas tingkat unit merupakan aktivitas yang dilakukan setiap 

suatu unit produksi diproduksi. Biaya aktivitas unit level bersifat 

proporsional dengan jumlah unit produksi. Sebagai contoh, permesinan 

dan perakitan adalah aktivitas yang dikerjakan tiap kali suatu unit 

dikerjakan. 
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b. Aktivitas tingkat batch (batch level activities) 

Aktivitas tingkat batch merupakan aktivitas yang dilakukan 

setiap batch barang diproduksi, dimana batch adalah sekelompok 

produk/ jasa yang diproduksi dalam satu kali proses, tanpa 

memperhatikan berapa unit yang ada dalam batch tersebut. Biaya pada 

batch level lebih tergantung pada jumlah batch yang diproses dan 

bukannya pada jumlah unit produksi, jumlah unit yang dijual, atau 

ukuran volume yang lain. Biaya aktivitas tingkat batch bervariasi 

dengan jumlah batch tetapi tetap terhadap unit pada setiap batch. 

Contoh aktivitas tingkat batch adalah penyetelan, pengawasan, jadwal 

produksi, dan penanganan bahan. Basis pembebanan biaya aktivitas ke 

produk yang menggunakan jumlah batch disebut batch related activity 

driver. 

c. Aktivitas tingkat produk (product level activity) 

Aktivitas tingkat produk merupakan aktivitas yang dilakukan 

karena diperlukan untuk mendukung berbagai produksi yang diproduksi 

oleh perusahaan. Contoh biaya aktivitas tingkat produk adalah 

perubahan teknik, pengembangan prosedur, pengujian produk, 

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

d. Aktivitas tingkat fasilitas (facility level activity) 

Aktivitas tingkat aktivitas merupakan aktivitas yang menopang 

proses manufaktur secara umum, yang diperlukan untuk menyediakan 

fasilitas atau kapasitas pabrik untuk memproduksi, dimana fasilitas 
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adalah sekelompok sarana dan prasarana yang dimanfaatkan untuk 

proses pembuatan produk atau penyerahan jasa. Biaya aktivitas ini tidak 

berhubungan dengan unit, batch, atau bauran produksi yang diproduksi. 

Contoh aktivitas tingkat aktivitas adalah manajemen pabrik, tata letak, 

pendukung program komunitas, keamanan, pajak kekayaan dan 

penyusutan di pabrik. 

2.3.5 Analisis Penggerak (driver analysis) 

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. 

Ada dua jeni cost driver menurur Blocher, Chen Lin (2001: 120) 

yaitu: 

1. Penggerak sumber daya (resources driver) merupakan ukuran kuantitas 

untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh 

aktivitas. Penggerak sumber daya merupakan ukuran kuantitas sumber 

daya yang dikonsumsi oleh aktivitas. Mulyadi (2006: 43) menjelaskan 

cost driver digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang 
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dikonsumsi oleh aktivitas ke cost pool tertentu. Contoh penggerak 

sumber daya adalah persentase dari luas total yang digunakan oleh 

suatu aktivitas. 

2. Penggerak aktivitas (activity driver) 

Blocher, Chen Lin (2001: 120) mengungkapkan penggerak aktivitas 

merupakan ukuran frekuensi dan intensitas permintaan terhadap suatu 

aktivitas terhadap objek biaya. Penggerak aktivitas menurut Mulyadi 

(2006: 40) adalah faktor-faktor yang menyebabkan konsumsi aktivitas 

dalam proses pembuatan dan penyerahan objek biaya. Sedangkan 

Hansen dan Mowen (2006: 155) menjelaskan penggerak aktivitas 

berkaitan dengan ukuran output aktivitas. 

2.3.6 Manfaat Sistem Activity Based Costing 

Manfaat sistem Activity Based Costing menurut Mulyadi (2006: 

94-95) adalah sebagai berikut: 

a. Sistem Activity Based Costing menyediakan informasi tentang aktivitas 

Fokus utama sistem Activity Based Costing adalah aktivitas. 

Berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas diidentifikasi dan 

disediakan bagi personel untuk memungkinkan personel memahami 

hubungan antara produksi dengan aktivitas dan hubungan antara 

aktivitas dengan sumber daya. Berdasarkan dengan pemahaman ini, 

personel dapat mengelola secara efektif sumber daya yang dikonsumsi 

oleh aktivitas dan aktivitas dikonsumsi oleh produksi dan jasa. 
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b. Sistem Activity Based Costing menyediakan fasilitas untuk menyusun 

anggaran berbasis aktivitas 

Sistem 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 utnuk 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 

rencanan 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. 

c. Sistem Activity Based Costing menyediakan informasi biaya produk 

yang akurat dan multidimensi, sehingga kualitas pembuatan keputusan 

dapat ditingkatkan dan memungkinkan personel melakukan 

profitabilitas produk atau jasa, konsumen saluran distribusi, daerah 

pemasaran, dan dimensi lain yang dibutuhkan oleh personel. 

2.3.7 Perbandingan antara Sistem Biaya Konvensional dan Sistem Activity 

Based Costing 

Biaya produk dengan menggunakan sistem Activity Based Costing 

sangat berbeda dengan biaya produk dengan sistem konvensional. Ada dua 
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alasan mengapa ada perbedaaan diantara keduanya menurut Hansen dan 

Mowen (2006: 176), yaitu: 

1. Berdasarkan biaya konvensional, biaya dibebankan ke 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 konvensional biaya desain dibebankan ke seluruh 

produk tanpa memperhatikan apakah produk tersebut membutuhkan 

desain atau tidak, sedangkan sistem Activity Based Costing hanya 

dibebankan pada 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 tinggi ke 

order yang bervolume rendah. Pergeseran biaya ini akan menurunkan 

biaya produk bervolume tinggi dan akan meningkatkan biaya produk 

bervolume rendah. 

Menurut Carter dan Usry (2005: 500) suatu perbedaan antar sistem 

biaya konvensional dan sistem Activity Based Costing adalah homogenitas 

dari biaya dalam suatu tempat penampungan biaya, sistem Activity Based 

Costing mengharuskan perhitungan tempat penampungan biaya. Activity 

Based Costing mengharuskan perhitungan tempat penampungan biaya 
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suatu aktivitas, maupun identifikasi suatu pemicu aktivitas untuk setiap 

aktivitas yang signifikan dan mahal. Akibatnya ada lebih banyak kehati-

hatian paling tidak dalam membentuk tempat penampungan biaya dalam 

sistem Activity Based Costing dibandingkan dalam perhitungan 

konvensional.  Hasil yang biasa ditemukan adalah bahwa semua biaya 

dalam satu tempat penampungan biaya aktivitas, sangat serupa dalam 

hubungan logis antara biaya-biaya tersebut dengan pemicu aktivitas, 

sementara hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk kebanyakan sistem 

konvensional. 

Perbandingan antara sistem biaya konvensional dan sistem Activity 

Based Costing menurut Mulyadi (2006: 97) adalah: 

1. Fokus 

Fokus utama sistem 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 fokus utama 

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 konvensional adalah kalkulasi biaya 

produk untuk pelaporan keuangan eksternal. Sedangkan konvensi yang 
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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 

keputusan penetapan harga, keputusan bauran produk analasis 

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. 
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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 

Costing adalah pengurangan biaya melalui analisis aktivitas dan 

perbaikan berkelanjutan. 

2.3.8 Desain dan Implikasi Sistem Activity Based Costing 

Garrison dan Noreen (2000: 294) mengungkapkan bahwa terdapat 

beberapa karakteristik pokok yang mendukung kesuksesan penerapan 

sistem Activity Based Costing yaitu sebagai berikut: 

1. Inisiatif untuk menerapkan sistem Activity Based Costing harus 

didukung oleh manajemen pusat dengan alasan: 

a. Tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen puncak, beberapa 

manajer tidak memiliki alasan untuk berubah. 

b. Jika manajer puncak tidak mendukung sistem Activity Based Costing 

dan meneruskan sistem lama, maka bawahannya juga akan 

berperilaku demikian dan sistem Activity Based Costing tidak akan 

digunakan. 
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2. Desain dan implementasi sistem Activity Based Costing harus menjadi 

tanggung jawab tim lintas fungsional dan bukan hanya menjadi 

tanggung jawab bagian akuntansi. Tim tersebut terdiri dari semua 

bagian yang akan menggunakan data dari sistem Activity Based 

Costing. Biasanya tim ini terdiri dari bagian pemasaran, bagian 

produksi, manajemen puncak dan didukung oleh staf akuntansi yang 

terlatih. Kadang-kadang dibutuhkan konsultan dari luar yang ahli di 

bidang Activity Based Costing dan berfungsi sebagai penasehat tim. 

Alasan adanya dukungan yang kuat dari manajemen puncak dan 

tim lintas fungsional didasarkan pada fakta bahwa sangat sulit untuk 

melakukan perubahan organisasi kecuali jika ada dukungan dari orang-

orang yang berpengaruh. 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam desain dan 

implementasi sistem Activity Based Costing adalah: 

1. Tahapan persiapan 

Supriono (2007: 231-234) menjelaskan bahwa dalam tahap persiapan 

meliputi: 

a. Perencanaan 

Proses perencanaan merupakan tahap yang sangat penting dalam 

mensukseskan keberhasilan penerapan sistem biaya baru. Dalam 

tahap ini dilakukan wawancara dengan manajer senior perusahaan 

untuk mengidentifikasi beberapa hal seperti: masalah-masalah kritis 
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perusahaan, kesulitan pengambilan keputusan bagi manajemen, 

budaya kerja yang dilakukan pada manajemen keuangan. 

b. Memecahkan persoalan-persoalan yang ada di perusahaan. 

Pada tahap ini perlu kesamaan pandangan diantara pandangan 

jajaran manajemen akan pentingnya peningkatan kinerja perusahaan 

secara keseluruhan, bukan lagi terfokus kinerja atau prestasi dan 

bidang secara sendiri-sendiri. Dengan adanya kesamaan pandangan 

mengenai perlunya sistem Activity Based Costing, diharapkan 

seluruh jajaran manajemen dan bawahannya, tidak merasa dibebani 

dengan tahapan-tahapan dan analisa-analisa yang diperlukan dalam 

penerapan sistem baru. 

c. Pembentukan tim proyek implementasi sistem Activity Based 

Costing. 

Tim proyek ini dibentuk dengan tujuan mengoptimalkan rencana 

implementasi sistem biaya yang baru. Hal ini dimaksudkan untuk 

menjelaskan konsep dan pengertian mengenai sistem Activity Based 

Costing dan melakukan analisa yang diperlukan. 

d. Pelatihan 

Pelatihan pada tiap proyek dilakukan dengan tujuan memberikan 

pengertian mengenai metodologi sistem Activity Based Costing yang 

berbeda dengan sistem biaya konvensional. Tim ini akan melakukan 

wawancara dengan manajer pada setiap departemen yang ada di 
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perusahaan, untuk mengetahui mengenai fungsi-fungsi departemen 

dan aktivitas yang dilakukan. 

2. Tahap perancangan 

Menurut Garrison dan Noreen (2000: 297) tahap-tahap perancangan 

pada sistem Activity Based Costing adalah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas dan kelompok 

aktivitas. 

Prosedur umum untuk melakukannya adalah melakukan interview 

semua orang yang terlibat atau setidaknya semua supervisor dan 

manajer dalam departemen yang menimbulkan overhead dan 

meminta mereka untuk menggambarkan aktivitas yang mereka 

lakukan. Setelah aktivitas diidentifikasi, aktivitas dicatat dalam suatu 

dokumen. Aktivitas yang sangat banyak tersebut kemudian 

dikelompokan pada aktivitas-aktivitas sejenis. 

b. Bila mungkin menelusuri langsung ke aktivitas dan objek biaya 

Langkah kedua dalam merancang sistem Activity Based Costing 

adalah menelusuri secara langsung berbagai biaya overhead ke 

produksi. Biaya overhead yang tidak dapat ditelusuri secara langsung 

ke objek biaya dibebankan dengan menggunakan sistem Activity 

Based Costing. 

c. Membebankan biaya ke kelompok biaya aktivitas. 

Tahap ini merupakan pembebanan biaya tahap pertama dalam sistem 

Activity Based Costing. Pada tahap ini biaya sumber daya yang 
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dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan kelompok aktivitas. 

Pembebanan biaya sumber daya ini, dilakukan melalui penghitungan 

konsumsi sumber daya oleh aktivitas. 

d. Menghitung tarif aktivitas 

Tarif aktivitas yang akan digunakan untuk membebankan biaya 

overhead ke produksi dihitung dengan cara membagi biaya sumber 

daya yang dikonsumsi aktivitas dengan total aktivitas dalam setiap 

kelompok biaya aktivitas. 

e. Membebankan biaya ke objek biaya dengan menggunakan tarif 

aktivitas dan ukuran aktivitas 

Langkah kelima dalam merancang sistem Activity Based Costing ini 

disebut pembebanan biaya tahap kedua. Dalam pembebanan tahap 

kedua, tarif aktivitas digunakan untuk membebankan biaya overhead 

ke produksi. Besarnya biaya yang dibebankan ke produksi adalah 

tarif aktivitas dikalikan dengan ukuran aktivitas yang dikonsumsi 

oleh produksi. 

Hansen dan Mowen (2006: 146-151) 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. 
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b. Biaya sumber daya dibebankan ke aktivitas 

Pembebanan biaya sumber daya ini dilakukan melalui perhitungan 

konsumsi sumber daya oleh aktivitas. 

c. Aktivitas yang berkaitan dikelompokan untuk membentuk kumpulan 

sejenis. 

Pada tahap ini aktivitas serta biayanya dikelompokan atas dasar 

atribut tingkat aktivitas dan atribut penggerak aktivitas. 

d. Biaya aktivitas yang dikelompokan dijumlah untuk mendefinisikan 

kelompok biaya sejenis. 

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 =  

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 
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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 

Tahap-tahap pendesainan sistem Activity Based Costing menurut 

Mulyadi (2006: 269-289) adalah: 

1. Business Process Analysis (BPA) 

Analisis terhadap proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan 

tujuannya adalah untuk memetakan berbagai aktivitas yang digunakan 

oleh organisasi untuk menghasilkan produk/ jasa bagi konsumen, dan 

mendesain sistem informasi untuk menyediakan informasi penting 

berkaitan dengan aktivitas, seperti konsumen yang mengkonsumsi 

keluaran aktivitas, value and non value added activities, resource 

driver, activity driver, driver quantity, cycle effectiveness (CE), 

capacity resource, budget type (fixed type, variable type, step type). 

Disamping itu juga bertujuan untuk mencari berbagai kesempatan 

improvement terhadap proses yang digunakan oleh perusahaan dalam 

menghasilkan value bagi customer. 

2. Pendesainan Activity Based Process Costing 

Setelah aktivitas yang digunakan oleh organisasi yang dipetakan dan 

berbagai informasi tentang aktivitas dikumpulkan, kemudian didesain 

proses pengolahan data untuk membebankan sumber daya ke aktivitas. 
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Pada tahap kedua ini juga didesain sisten pelaporan biaya aktivitas 

kepada personel yang bertanggung jawab atas aktivitas. 

3. Pendesainan Sistem Activity Based Object Costing 

Pendesainan sistem pengolahan data untuk menghasilkan informasi 

biaya produksi/ jasa yang akurat. Desain pengolahan data pada tahap ini 

mencakup: 

a. Desain pembebanan biaya aktivitas dari non result producing ke 

result producing activities. 

b. Desain pembebanan biaya result producing activities ke produk/ jasa 

yang dihasilkan. 

2.3.9 Kelebihan Sistem Activity Based Costing 

Sistem Activity Based Costing memiliki beberapa kelebihan, 

Hansen dan Mowen (2006: 183) menjelaskan kelebihan tersebut antara 

lain: 

a. Sistem Activity Based Costing dapat memperbaiki distorsi yang melekat 

dalam informasi biaya konvensional berdasarkan alokasi yang hanya 

menggunakan penggerak yang dilakukan oleh volume. 

b. Sistem Activity Based Costing lebih jauh mengakui hubungan sebab 

akibat antara penggerak biaya dengan kegiatan. 

c. Sistem Activity Based Costing menghasilkan banyak informasi 

mengenai kegiatan dan sumber yang diperlukan untuk melaksanakan 

kegiatan tersebut. 
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d. Sistem Activity Based Costing menawarkan bantuan dalam 

memperbaiki proses kinerja dan menyediakan informasi yang lebih baik 

untuk mengidentifikasi kegiatan yang banyak pekerjaan. 

e. Sistem Activity Based Costing mendorong perusahaan mengevaluasi 

kegiatan untuk mengetahui mana yang tidak bernilai dan dapat 

dieliminasi. 

f. Sistem Activity Based Costing menyediakan data yang relevan hanya 

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

2.3.10 Kekurangan Sistem Activity Based Costing 

Kekurangan sistem Activity Based Costing menurut Hansen dan 

Mowen (2006: 192) adalah: 

a. 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 

strategi pemotongan biaya akan peningkatan margin jangka pendek 

manajer mungkin memerlukan penggunaan waktu dan anggaran lebih 

banyak untuk tujuan pengembangan serta perbaikan mutu produk 

barunya. 

b. Activity Based Costing dapat mengakibatkan kesalahan konsepsi 

mengenai penurunan biaya penanganan pesanan penjualan dengan 

mengeliminasi pesanan kecil yang menghasilkan margin lebih rendah. 

Sementara strategi ini mengurangi jumlah pesanan penjualan, 
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pelanggan mungkin lebih sering menginginkan pengiriman dalam 

jumlah kecil bila 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. 

c. 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 menggunakan Activity Based Costing untuk analisis internal 

dan terus menggunakan sistem konvensional untuk pelaporan eksternal. 

d. Penekanan informasi Activity Based Costing dapat juga menyebabkan 

manajer secara konstan mendorong pengurangan biaya. 

e. Activity Based Costing tidak mendorong identifikasi dan penghapusan 

kendala yang menyebabkan keterlambatan dan kelebihan. 

2.3.11 Keuntungan Sistem Activity Based Costing 

Mulyadi (2006: 123) menyatakan penerapan sistem Activity Based 

Costing memberikan beberapa keuntungan, antara lain: 

1. Meningkatkan kualitas pengambilan 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 
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Activity Based Costing mencegah timbulnya distorsi dalam penentuan 

harga pokok produk. 

2. Aktivitas perbaikan secara terus-menerus untuk mengurangi biaya 

overhead pabrik 

Umumnya perusahaan saat ini sering menginginkan adanya penurunan 

biaya overhead pabrik, penurunan biaya overhead pabrik tersebut 

dilakukan dengan cara menerapkan sistem Activity Based Costing, 

manajer memahami bahwa aktivitas akan memacu 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, oleh karena terdapat sejumlah hubungan potensial antara 
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aktivitas dengan output, biasanya untuk lebih efisien, desainer akan 

menggunakan pemacu aktivitas yang sama. 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Pada dasarnya sistem Activity Based Costing timbul sebagai akibat 

dari kebutuhan manajemen akan informasi yang mampu mencerminkan 

konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan 

produksi. Sistem Activity Based Costing dikembangkan dalam rangka 

memahami dan mengendalikan biaya tidak langsung. Sistem Activity 

Based Costing bekerja dengan cara membebani biaya produksi 

berdasarkan sumber daya yang dikonsumsi. 

Sistem biaya konvensional tidak lagi secara tepat membebankan 

biaya produksi ke masing-masing produksi. 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. Atau dapat dikatakan bahwa 

menggunakan hanya penggerak aktivitas berdasarkan unit untuk 

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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Selain itu keragaman produksi (product diversity) berarti bahwa produksi 

mengkonsumi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda-beda. 

Sebagai contoh: perbedaan 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. 

Perhitungan biaya produksi untuk menentukan harga pokok 

produksi pada perusahaan batik masih menggunakan sistem konvensional. 

Dalam menentukan harga pokok produk dengan menggunakan sistem 

konvensional sudah tidak akurat lagi, sehingga perlu adanya metode baru 

yang dapat digunakan untuk menghitung harga pokok produk secara lebih 

akurat. Penggunaan sistem Activity Based Costing pada perusahaan batik 

adalah satu solusi untuk menentukan harga pokok produk yang lebih 

akurat. 

Penerapan sistem Activity Based Costing dilakukan dengan 

mengidentifikasi aktivitas yang ada pada industri batik yaitu batik kemeja, 

batik blus, batik rok, batik kain jarik dan batik kain bahan, dilanjutkan 

dengan mengklasifikasikan aktivitas ke dalam level sejenis. Masing-

masing memiliki aktivitas sendiri-sendiri dalam menghasilkan produk, 

namun setelah dilakukan penelitian awal dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas yang memicu (cost driver) adalah aktivitas persiapan kain, pola 

dan dililin, pewarnaan, lorot, soga dan finishing. 
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Masing-masing pemicu memiliki aktivitas yang menimbulkan 

biaya untuk melakukan aktivitas tersebut diantaranya adalah kegiatan 

mencari dan membeli bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi bahan 

siap pakai, memberi warna atau wedel, lorot, soga dan finishing. 

Kegiatan selanjutnya adalah menentukan tarif kelompok (pool 

rate) yaitu mengalokasikan biaya-biaya yang terjadi ke produk dengan 

pembaginya adalah cost driver, kemudian hasil pengalokasian dikalikan 

dengan tarif sehingga akan ditemukan biaya overhead pabrik yang 

dibebankan. 

Dalam kegiatan produksi batik tulis Tunjung Biru, dibagi menjadi 

lima cost pool. Cost pool yang dimaksud yaitu cost pool batik kemeja, cost 

pool batik blus, cost pool batik rok, cost pool batik kain jarik, dan cost 

pool batik kain bahan. Pada proses pembuatan batik tersebut 

dikelompokan dalam cost driver yaitu persiapan kain, pemberian cap, 

pewarnaan, lorot, soga dan finishing. 
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Kerangka tersebut di atas dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini : 

 
 
Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Metode yang diterapkan Batik Tulis Tunjung Biru, 
khususnya sistem perhitungan penentuan biaya 

Biaya 
Persiapan 

Kain 

Biaya Pola 
dan Lilin 

Biaya 
Pewarnaan 

Biaya 
lorot 

Tarif Harga 
Pokok Batik 

Tarif Pool 

Biaya 
finishing 

Biaya 
Soga 

Batik Kemeja 

Berdasarkan aktivitas 

Batik Kain Bahan Batik Rok Batik Blus Batik Kain Jarik 

BBB, BTK dan BOP 

Metode Activity Based Costing 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah biaya-biaya yang 

menjadi fokus dari aktivitas dalam pembuatan batik untuk menentukan 

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

ke produksi. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah produk yang ada dalam Batik Tulis 

“Tunjung Biru” Banjarnegara yaitu kemeja batik, blus batik, rok batik, 

kain jarik batik, dan kain bahan batik. 

3.3 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan eksplanatory 

research, yaitu penelitian yang tujuannya untuk mengungkapkan atau 

mengeksplore atau menjelaskan secara mendalam tentang variable tertentu 

dan penelitian ini bersifat deskriptif (Suharsimi, 2006: 14). Penelitian ini 

digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang penerapan system 

Activity Based Costing dalam penentuan harga pokok pada perusahaan 

kecil “Batik Tulis Tunjung Biru” di Kabupaten Banjarnegara, Jawa 

Tengah. 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variable penelitian ini adalah biaya-biaya yang menjadi fokus dari 

aktivitas dalam pembuatan batik antara lain biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. 

3.4.1 Biaya Bahan Baku 

Biaya bahan baku langsung adalah biaya dari komponen-

komponen fisik produk dan biaya bahan baku dapat dibebankan secara 

langsung, kepada produk karena observasi fisik dapat dilakukan untuk 

mengukur kuantitas yang dikonsumsi oleh setiap produk 

(Simamora,1999:36). Mulyadi (2000: 14) menyatakan bahan baku 

merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Bahan 

baku Slamet (2007: 65) diartikan sebagai bahan yang menjadi komponen 

utama yang membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk 

jadi. Pengertian bahan baku berdasarkan definisi diatas adalah bahan yang 

secara menyeluruh membentuk suatu produk. Maka biaya yang 

berhubungan langsung dengan penggunaan bahan baku disebut biaya 

bahan baku. 

Bahan baku juga meliputi bahan-bahan yang dipergunakan untuk 

mempelancar proses produksi atau disebut dengan 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 

dengan biaya overhead pabrik. Dalam perolehan bahan baku, perusahaan 
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tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga beli bahan baku saja, 

tetapi mengeluarkan biaya pembelian, pergudangan dan biaya perolehan. 

3.4.2 Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk pekerja 

atau karyawan yang dapat ditelusuri secara fisik kedalam pembuatan 

produk dan bisa pula ditelusuri dengan mudah atau tanpa memakan 

banyak biaya (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 manusia untuk pengolahan produk. 

Biaya tenaga kerja menurut Mulyadi (2000: 345) dibagi ke dalam 

tiga golongan besar yaitu gaji dan upah reguler yaitu jumlah gaji dan upah 

bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan 

karyawan dan biaya asuransi hari tua, premi lembur, dan biaya-biaya yang 

berhubungan dengan tenaga kerja (labor related cost). Menuru Supriono 

(2007:83) biaya tenaga kerja terdiri dari 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 

tenaga kerja tidak terlibat langsung dalam proses produksi atau termasuk 

dalam biaya overhead pabrik. 
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3.4.3 Biaya Overhead Pabrik 

Mulyadi (2000: 208) menyebutkan biaya overhead pabrik 

merupakan biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung. Slamet (2007: 87) mengungkapkan biaya overhead merupakan 

suatu biaya yang keseluruhan biayanya berhubungan dengan proses 

produksi pada suatu perusahaan, akan tetapi tidak mempunyai hubungan 

langsung dengan hasil produksinya. 

Pembebanan biaya overhead pabrik dalam perusahaan Batik 

Tunjung Biru berdasarkan biaya tenaga kerja tidak langsung (BTKL), 

dimana perhitungan biaya overhead adalah semua biaya tenaga kerja yang 

secara langsung ikut serta memproduksi produk tersebut. Dasar 

pembebanan besarnya biaya tenaga kerja tidak langsung karena dalam 

proses produksi batik memerlukan pemakaian tenaga kerja langsung yang 

membutuhkan waktu yang berbeda-beda. 

Dasar biaya pekerja langsung merupakan metode yang paling 

banyak dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada 

pekerja produk. Estimasi overhead dibagi dengan estimasi biaya pekerja 

langsung akan mendapatkan suatu prosentase. Pos-pos overhead pabrik 

yang digunakan selama satu periode harus diperhitungkan. Daljono (2004: 

156) menjelaskan rumusnya adalah sebagai berikut: 

Tarif =  

Pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan pada biaya tenaga 

kerja langsugn (BTKL) akan menghasilkan pembebanan biaya overhead 
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pabrik yang tidak akurat (tidak tepat) karena biaya tenaga kerja langsung 

tidak menunjukan hubungan sebab akibat antara output dengan biaya 

overhead pabrik. 

Dasar pembebanan biaya overhead pabrik yang lebih tepat dan 

representative adalah dengan menerapkan Activity Based Costing yaitu 

perhitungan harga pokok produk (HPP) yang mendasarkan pada aktivitas. 

Aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya overhead, diidentifikasikan 

dan dihubungkan dengan biaya (BOP) yang terjadi. Anggaran dasar pada 

Activity Based Costing adalah biaya overhead pabrik yang disebabkan 

oleh aktivitas dapat diusut ke unit produk individual berdasarkan frekuensi 

pemakaian sumber daya overhead oleh setiap produk. 

Dalam sistem Activity Based Costing, tahap pertama adalah 

mengusut biaya ke aktivitas di pusat kegiatan atau cost pool, dimana pada 

tahap pertama ini terdapat beberapa langkah, yaitu mengidentifikasikan 

aktivitas, mengelompokan aktivitas dalam cost pool, dan menentukan tarif 

kelompok dalam cost pool. Sedangkan tahap kedua adalah biaya untuk 

masing-masing kelompok overhead ditelusuri ke produk, yaitu dilakukan 

dengan menggunakan tarif kelompok yang dihitung pada tahap pertama 

dan dengan mengukur jumlah sumber daya yang digunakan oleh masing-

masing produk. Jadi pembebanan biaya overhead dari setiap kelompok 

biaya kepada setiap produk dengan cara mengalikan tarif pool dengan 

pemakaian aktivitas. 
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Dengan demikian pengalokasian biaya overhead pabrik yang lebih 

akurat dengan menggunakan sistem Activity Based Costing, karena dapat 

menelusur biaya sesuai dengan aktivitas yang dilakukan untuk membuat 

suatu produksi tertentu. 

 

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel 

No. Variabel Definisi Pengukuran Skala 
Data 

1. Biaya Bahan 
Baku 

Bahan yang 
membentuk bagian 
menyeluruh 
produksi jadi 

Harga beli ditambah 
biaya pembelian dan 
biaya-biaya untuk 
menempatkan bahan 
baku tersebut untuk siap 
diolah 

Rasio 

2. Biaya Tenaga 
Kerja 

Usaha fisik atau 
usaha mental yang 
dikeluarkan 
karyawan untuk 
mengolah karyawan 

Jam kerja atau dasar unit 
yang diproduksi 

Rasio 

3. Biaya 
Overhead 
Pabrik 

Seluruh biaya 
produksi yang tidak 
dapat 
diklasifikasikan 
sebagai biaya bahan 
baku langsung atau 
biaya tenaga kerja 
langsung 

Activity Based Costing Rasio 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Suharsimi (2006: 149) menyebutkan bahwa di dalam kegiatan 

penelitian, cara memperoleh data dikenal sebagai metode pengumpulan 

data. Macam metode yang dipaparkan antara lain wawancara, observasi, 
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kuosioner dan dokumentasi. Penelitian ini lebih cenderung menggunakan 

metode wawancara, dokumentasi dan observasi. 

1. Wawancara 

Wawancara menurut Suharsimi (2006: 155) adalah sebuah 

dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara (interviewee). Moleong (2007: 186) 

menyebut wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Suharsimi 

(2006: 155) menambahkan wawancara dapat dibedakan atas wawancara 

terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Moleong (2007: 190) 

menjelaskan wawancara terstruktur adalah wawancara yang 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan. 

Format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam, dan 

format itu dinamakan protokol wawancara. Protokol wawancara itu 

dapat juga berbentuk terbuka. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun 

sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian. 

Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan 

yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan 

informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Pertanyaan biasanya 

tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan 
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ciri yang unik dari responden. Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian adalah jenis wawancara terstruktur, dengan membuat 

pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Pertimbangan penggunaan 

wawancara adalah karena Batik Tunjung Biru tidak menyediakan data 

sekunder seperti pembukuan secara rinci kepada peneliti namun data 

internal tertentu yang hanya bisa diberikan oleh pemilik melalui 

wawancara. 

2. Dokumentasi 

Penelitian juga menggunakan dokumentasi yang mana menurut 

Suharsimi (2006: 158) dijelaskan sebagai metode yang memanfaatkan 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. 

3. Observasi 

Selain itu penelitian menggunakan metode observasi yang mana 

menurut Suharsimi (2006: 156) disebut sebagai kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indra. Hal ini akan sangat membantu dalam penelitian karena peneliti 

dapat melihat rutinitas kegiatan yang kemungkinan mempengaruhi data 

dalam penelitian. 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis 

deskriptif dengan menggunakan sistem Activity Based Costing dalam 

menentukan harga pokok produk pada Batik Tunjung Biru. Metode 
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analisis dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya overhead pabrik 

dengan sistem Activity Based Costing, Hansen dan Mowen (2006: 146-

151) mengemukakan terdapat 2 prosedur, yaitu: 

3. Prosedur tahap 1 

f. Mengidentifikasi aktivitas 

g. Mengelompokan aktivitas dalam cost pool 

h. Menentukan tarif kelompok dalam cost pool 

Tarif kelompok =  

4. 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 kepada setiap produk dihitung 

dengan cara sebagai berikut : 

BOP yang dibebankan = tarif pool x pemakaian aktifitas 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Penentuan Harga Pokok Produksi dengan Activity Based Costing 

System pada Batik Tulis Kemeja 

Perhitungan harga pokok produksi pada Batik tulis “Tunjung Biru” 

sampai saat ini masih menggunakan sistem konvensional, dimana harga 

pokok persatuan dihitung dengan membagi jumlah total harga pokok 

produksi dengan jumlah produk yang diproduksi. Biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja disesuaikan dengan biaya yang sesungguhnya dan biaya 

overhead pabrik berdasarkan biaya tenaga kerja langsung (BTKL), dimana 

perhitungan biaya overhead merupakan semua biaya tenaga kerja yang 

secara langsung ikut serta memproduksi produk tersebut.  

Analisis penentuan harga pokok produksi yang akurat dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode Activity Based Costing (ABC) 

System. Perhitungan harga pokok batik dengan ABC pada Batik “Tunjung 

Biru” dibagi menjadi lima cost pool. Cost pool yang dimaksud yaitu cost 

pool batik kemeja, cost pool batik blues, cost pool batik rok, cost pool 

batik kain jarik, dan cost pool batik kain bahan. Pada proses pembuatan 

batik tersebut dikelompokan dalam cost driver yaitu persiapan kain, pola 

dan lilin, pewarnaan, lorot, soga dan finishing. 

Sebelum mengetahui jenis pengeluaran masing-masing cost driver, 

biaya yang dikeluarkan selama proses produksi pada bulan November 
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2010 diketahui terlebih dahulu. Proses klasifikasi biaya dimulai dengan 

mengelompokan 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 dibagi menjadi dua 

yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi. 

Unsur utama dari biaya yang pertama adalah biaya bahan baku, 

bahan baku yang digunakan adalah kain mori yang dibeli dari supplier 

dengan harga Rp50.000.000. perhitungan biaya tersebut sudah bersih 

karena supplier datang mensuplai bahan baku sampai gudang  pembeli. 

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

kerja yang ada pada perusahaan batik selama bulan November 2010 antara 

lain: 

 

Tabel 2. Biaya Tenaga Kerja 

No. Bagian Jumlah Tenaga 
Kerja 

Upah per 
Orang 

Jumlah Biaya 
Tenaga Kerja 

1. Persiapan Kain 5 Rp 400.000 Rp   2.000.000 
2. Pola atau gambar 8 Rp 450.000 Rp   3.600.000 
3. Lilin atau malam 1550    Rp   30.000 Rp 46.500.000 
4. Pewarnaan 4 Rp 550.000 Rp   2.200.000 
5. Lorot 4 Rp 500.000 Rp   2.000.000 
6. Soga 2 Rp 500.000 Rp   1.000.000 
7. Finishing 4 Rp 500.000 Rp   2.000.000 

Jumlah 1577  Rp 59.300.000 
Sumber : Laporan Batik “Tunjung Biru” Bulan November 2010 
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Biaya tenaga kerja pada tabel di atas merupakan biaya tenaga kerja 

langsung yang membuat batik di perusahaan batik “Tunjung Biru”. Total biaya 

tenaga kerja pada perusahaan batik ini sebesar Rp59.300.000,00 untuk 1579 

tenaga kerja dengan upah per orang bervariasi menurut bagiannya masing-masing. 

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

tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu bahan tak langsung, upah tak langsung 

dan biaya tidak langsung lainnya. Bahan tak langsung antara lain biaya peralatan 

pola  sebesar Rp 3.875.000, biaya bahan warna sebesar Rp 3.725.000, bahan tak 

langsung kedua yaitu bahan sogan sebesar Rp 2.325.000, bahan tak langsung 

ketiga yaitu bahan label sebesar Rp 7.750.000, upah tak langsung pada perusahaan 

batik adalah upah pengawas, upah tersebut tidak dapat diidentifikasikan karena 

yang melakukan pengawasan langsung pada proses produksi adalah pemilik 

perusahaan batik sehingga sulit diidentifikasikan. Upah tak langsung adalah salah 

satu unsur biaya yang nantinya menambah harga pokok produksi namun tidak 

secara langsung. Biaya tidak langsung lainnya antara lain: biaya  perawatan lorot 

Rp 50.000, biaya bahan bakar tungku lorot Rp 500.000, biaya bahan bakar tungku 

babar Rp 500.000, biaya perawatan peralatan soga Rp 50.000. 

Biaya-biaya komersil dibagi dua, yaitu biaya pemasaran (marketing 

expense) dan biaya administrasi (administrative expense). Pertama adalah biaya-

biaya pemasaran pada perusahan batik “Tunjung Biru” antara lain biaya promosi 

menggunakan internet. Biaya pemasaran secara tidak langsung akan menambah 

nilai harga pokok produksi, namun alokasi biaya ke masing-masing produksi 

berdasarkan aktivitas sulit dilakukan. Biaya pemasaran tidak dibahas karena 
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lingkup penelitian ini adalah pada harga pokok produksi sehingga sebatas pada 

biaya-biaya pokok produksi atau pada harga pokok produksi. 

Biaya administrasi yang ada pada perusahaan batik “Tunjung Biru” adalah 

gaji administrasi dan kantor atau gaji pemilik, biaya listrik, biaya telepon, biaya 

gedung pabrik. Gaji administrasi dan kantor atau gaji pemilik tidak dapat 

diidentifikasikan yang mengakibatkan kaburnya harga pokok, karena secara tidak 

langsung biaya gaji tersebut akan menambah nilai harga pokok produksi. 

Sedangkan biaya administrasi sebagian dibebankan kepada produksi batik, 

pembebanan tersebut dilakukan karena ada sebagian pengeluaran biaya 

administrasi dipakai untuk memperlancar kegiatan produksi, biaya tersebut antara 

lain: 

 

Tabel 3. Biaya Administrasi untuk Memperlancar Kegiatan Produksi 

No. Jenis Biaya Jumlah Alokasi ke 
Produk 

1. Biaya listrik Rp 185.000 100% 
2. Biaya telepon Rp 150.000 100% 
3. Biaya keamanan gedung Rp 120.000 100% 
4. Biaya perawatan gedung Rp 100.000 100% 
Sumber : Laporan Batik “Tunjung Biru” Bulan November 2010 

 

Proses pembuatan batik kemeja terdiri dari beberapa aktivitas yang 

dikelompokan dalam cost driver yaitu persiapan kain, pola dan lilin, 

pewarnaan, lorot, soga dan label atau finishing. Langkah selanjutnya yaitu 

mengidentifikasi jenis pengeluaran untuk aktivitas pada cost driver 

persiapan kain antara lain biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, 

biaya listrik, biaya telepon, biaya keamanan gedung pabrik, biaya 
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perawatan gedung pabrik dan biaya gudang. Pada cost driver pola dan lilin 

antara lain biaya tenaga kerja, biaya peralatan pola, biaya keamanan 

gedung pabrik, biaya perawatan gedung pabrik, biaya listrik, biaya tenaga 

kerja lilin atau malam. Pada cost driver pewarnaan antara lain biaya tenaga 

kerja, biaya bahan warna, biaya keamanan gedung pabrik, biaya perawatan 

gedung pabrik, biaya listrik. Pada cost driver lorot antara lain biaya tenaga 

kerja, biaya perawatan peralatan tungku lorot, biaya bahan bakar tungku, 

biaya keamanan gedung pabrik, biaya perawatan gedung pabrik, biaya 

listrik. Pada cost driver soga antara lain biaya tenaga kerja, biaya bahan 

soga, biaya keamanan gedung pabrik, biaya perawatan gedung pabrik, 

biaya perawatan peralatan soga, biaya bahan bakar tungku babar. Pada 

cost driver finishing antara lain biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya 

telepon, biaya keamanan gedung pabrik, biaya perawatan gedung pabrik, 

biaya gudang pabrik, dan biaya label. Perhitungan harga pokok atau 

alokasi biaya pada masing-masing cost driver dengan menggunakan 

sistem Activity Based Costing hasilnya sebagai berikut: 
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Tabel 4. Harga Pokok Batik Kemeja Per Unit dengan Sistem ABC 
 

No. Nama Batik 
Kemeja 

Persiapan Kain Pola dan Lilin Pewarnaan Lorot Soga Finishing 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

1 Kemeja Panjang 36242.71 41.92 35033.75 40.52 4143.47 4.79 1805.35 2.09 2706.25 3.13 6530.28 7.55 
2 Kemeja Pendek 28994.17 37.82 34527.00 45.03 3314.78 4.32 1444.28 1.88 2165.00 2.82 6224.22 8.12 

      39.87   42.78   4.56   1.99   2.98   7.84 
 

Unit HPP/Unit Margin Keuntungan Harga Jual 
Rp % Rp % Rp % 

200 86462 100 58538 67.70 145000 167.70
125 76669 100 48331 63.04 125000 163.04

    100   65.37   165.37
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Persentase alokasi biaya pada masing-masing cost driver terhadap 

harga pokok produksi pada cost pool batik kemeja, menghasilkan 

perbandingan yang jelas sesuai dengan aktivitas yang dilalui oleh masing-

masing produksi batik. Biaya yang dikeluarkan untuk cost driver persiapan 

kain rata-rata 39,87% untuk setiap jenis batik, cost driver pola dan lilin 

42,78%, cost driver pewarnaan 4,56%, cost driver lorot rata-rata 1,99%, 

cost driver soga rata-rata 2,98% dan cost driver finishing rata-rata 7,84% 

dari harga pokok produksi. Alokasi biaya untuk cost driver lorot 

merupakan alokasi yang terkecil, sedangkan alokasi paling besar adalah 

cost driver pola dan lilin. 

Perhitungan secara nominal dan persentase menghasilkan margin 

keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing batik berbeda. Margin 

keuntungan tertinggi dalam perhitungan angka nominal yaitu batik kemeja 

panjang sebesar Rp 58.538,00 dan dalam persentase margin keuntungan 

67,70%. Sedangkan margin keuntungan yang terendah yaitu batik kemeja 

pendek sebesar Rp 48.331,00 dalam persentase margin keuntungan 

63,04% dari harga pokok produksi. Rata-rata margin keuntungan yang 

diperoleh sebesar 65,37%. Penjabaran perolehan harga pokok batik dengan 

sistem Activity Based Costing adalah sebagai berikut: 

4.1.1 Persiapan Kain 

Aktivitas persiapan kain untuk memproses bahan sehingga siap 

untuk digunakan dalam proses selanjutnya. Persiapan kain ini 
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mengeluarkan biaya-biaya untuk memperlancar proses persiapnan. Biaya-

biaya tersebut antara lain: 

4.1.1.1 Biaya Pembelian Bahan Baku 

Bahan baku dibeli dari supplier seharga Rp 50.000.000 untuk kain 

primisima sebanyak 3600 meter untuk kain batik kemeja, kain batik blus, 

kain batik rok, kain batik jarik dan kain batik bahan. 

4.1.1.2 Biaya Tenaga Kerja 

Tenaga kerja pada bagian persiapan kain ada 5 orang, biaya yang 

dikeluarkan untuk 1 orang pekerja yaitu Rp 400.000,00 per bulan. 

Sehingga biaya tenaga kerja untuk persiapan kain selama 1 bulan 

berjumlah Rp 2.000.000,00. 

4.1.1.3 Biaya Listrik 

 Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian persiapan kain 

sebesar Rp 18.500,00 atau dialokasikan sebanyak 10%. 

4.1.1.4 Biaya Telepon 

Biaya telepon yang digunakan untuk aktivitas memesan bahan baku dari 

supplier dialokasikan sebesar 65% dari Rp 150.000,00 atau Rp 97.500,00. 

4.1.1.5 Biaya Gedung Pabrik 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian persiapan kain dialokasikan sebesar 25% yaitu Rp 55.000,00. 
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4.1.1.6 Biaya Gudang 

Biaya pada gudang yaitu biaya listrik yang digunakan, dialokasikan 

sebesar 10% atau Rp 18.500,00. 

Untuk menjaga agar proses pembuatan batik berjalan dengan baik 

dari persiapan kain hingga label atau finishing, dilakukan kontrol kualitas 

yang dilakukan oleh pemilik perusahaan secara rutin mengawasi dan 

mengecek kualitas dari masing-masing tahap pembutan batik. Setelah 

diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-masing, kemudian 

biaya-biaya dialokasikan pada produksi kain batik dengan tujuan agar 

diketahui harga pokok produksi pada cost driver persiapan kain, maka 

perhitungannya pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5. Alokasi untuk Biaya Persiapan Kain 

Nama 
Batik 

Kemeja 

BBB BTK B. listrik B. Telp B. Gedung B. Gudang Jumlah 

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 
Kemeja 
Panjang 34722.22 95.80 1388.89 3.83 12.85 0.04 67.71 0.19 38.19 0.11 12.85 0.04 36242.71 100 
Kemeja 
Pendek 27777.78 95.80 1111.11 3.83 10.28 0.04 54.17 0.19 30.56 0.11 10.28 0.04 28994.17 100 
    95.80   3.83   0.04   0.19   0.11   0.04   100 

Sumber: Data primer yang diolah 

Alokasi biaya persiapan kain pada masing-masing produksi 

disesuaikan dengan jumlah bahan yang digunakan per unit produksi. 

Alokasi biaya persiapan kain dengan angka nominal, batik yang memiliki 

biaya paling tinggi terhadap harga pokok produksi adalah batik kemeja 

panjang sebesar Rp 36.242,71, sedangkan batik yang memiliki biaya 

paling sedikit adalah batik kemeja pendek sebesar Rp 28.994,17. 
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Harga pokok produksi pada cost driver persiapan kain, alokasi 

biaya yang terkandung pada masing-masing jenis batik berbeda-beda. 

Komponen biaya cost driver persiapan kain yang paling besar adalah biaya 

pembelian bahan baku dengan rata-rata sebesar 95,80%, sedangkan yang 

paling kecil yaitu biaya gudang dengan rata-rata sebesar 0,04%. 

4.1.2 Pola dan Lilin 

Cost driver yang kedua yaitu pola dan lilin, aktivitas ini merupakan 

menggambar pada kain sesuai dengan motif yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Biaya yang digunakan untuk pengecapan antara lain: 

4.1.2.1 Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja bagian pola dikerjakan oleh 8 orang dengan upah Rp 

450.000,00 per bulan atau Rp 3.600.000,00 untuk 8 orang tenaga kerja. 

Alokasi biaya tenaga kerja pada masing-masing batik kemeja didasarkan 

pada jumlah kain sebanyak 3600 meter. Sehingga upah per meternya 

adalah Rp 1.000,00. Dengan alokasi biaya upah sebagai berikut: batik 

kemeja panjang 2,5 meter (Rp 2.500,00) dan batik kemeja pendek 2 meter 

(Rp 2.000,00). 

4.1.2.2 Biaya Peralatan Pola 

Peralatan pola untuk kertas transparan (kertas roti/ kertas minyak), spidol 

hitam dan pensil dialokasikan sebesar Rp 2.500,00/ lembar (per unit). 
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4.1.2.3 Biaya Tenaga Kerja Lilin 

Biaya tenaga kerja lilin atau malam dikerjakan dengan sistem borongan 

sesuai dengan produk masing-masing denga perincian Rp 9.750.000,00 

untuk batik kemeja dengan upah Rp 30.000,00 per potong. 

4.1.2.4 Biaya Gedung Pabrik 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian pola dan lilin dialokasikan sebesar 12% yaitu Rp 26.400,00. 

4.1.2.5 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian pola dan lilin 

sebesar Rp 22.200,00 atau dialokasikan sebanyak 12%. 

Alokasi biaya pola dan lilin dengan angka nominal, batik yang 

memiliki biaya paling tinggi terhadap harga pokok produksi adalah batik 

kemeja panjang sebesar Rp 35.003,75, sedangkan batik yang memiliki 

biaya paling sedikit adalah batik kemeja pendek sebesar Rp 34.527,00. 

Komponen biaya cost driver pola dan lilin yang paling besar 

adalah biaya lilin atau malam dengan rata-rata sebesar 86,26%, sedangkan 

yang paling kecil yaitu biaya listrik dengan rata-rata sebesar 0,04%. 
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Tabel 6. Alokasi untuk Biaya Pola dan Lilin 

Nama 
Batik 

Kemeja 

BTK B. Praltan Pola B. lilin/ malam B. Listrik B. Gedung Jumlah 

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 
Kemeja 
Panjang 2500.00 7.14 2500.00 7.14 30000.00 85.63 15.42 0.04 18.33 0.05 35033.75 100 
Kemeja 
Pendek 2000.00 5.79 2500.00 7.24 30000.00 86.89 12.33 0.04 14.67 0.04 34527.00 100 
    6.46   7.19   86.26   0.04   0.05   100 

Sumber: Data primer yang diolah 
 

4.1.3 Pewarnaan 

Aktivitas selanjutnya dalam proses produksi batik yaitu cost driver 

pewarnaan. Bahan-bahan yang digunakan antara lain TRO/ detergent, 

Narphol AS, kostik soda, kelir merah, kelir biru, kelir hitam, kelir hijau, 

air panas dan air dingin. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada cost driver 

pewarnaan antara lain: 

4.1.3.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian pewarnaan ada 4 orang pekerja, dengan upah yang diterima per 

bulan sebesar Rp 550.000,00, jumlah upah bagian pewarnaan yaitu 

Rp2.200.000,00. Alokasi biaya tenaga kerja pada masing-masing batik 

kemeja didasarkan pada jumlah kain sebanyak 3600 meter, sehingga upah 

per meternya sebesar Rp 611,11. Dengan alokasi biaya upah sebagai 

berikut: batik kemeja panjang 2,5 meter (Rp 1.527,78) dan batik kemeja 

pendek 2 meter (Rp 1.222,22). 
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4.1.3.2 Biaya Bahan Warna 

Biaya bahan warna yaitu bahan yang digunakan untuk mewarnai setelah 

bahan dicap/ dililin. Bahan ini digunakan selama bulan November 2010 

sejumlah Rp 3.725.000,00. Alokasi kepada masing-masing batik dengan 

dasar meter kain yang akan di warnai, dengan perhitungan: 

Rp3.725.000,00/3600 = Rp 1034,72 per meter. 

4.1.3.3 Biaya Gedung 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian pewarnaan dialokasikan sebesar 10,5% yaitu Rp 23.100,00. 

4.1.3.4 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian pewarnaan sebesar 

Rp 18.500,00 atau dialokasikan sebanyak 10%. 

Alokasi biaya pewarnaan dengan angka nominal, batik yang 

memiliki biaya paling tinggi terhadap harga pokok produksi adalah batik 

kemeja panjang sebesar Rp 4.143,47, sedangkan batik yang memiliki 

biaya paling sedikit adalah batik kemeja pendek sebesar Rp 3.314,78. 

Komponen biaya cost driver pewarnaan terdiri dari biaya tenaga kerja 

rata-rata 36,87%, biaya bahan warna 62,43%, biaya gedung 0,39% dan 

biaya listrik rata-rata 0,31%. 
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Tabel 7. Alokasi untuk Biaya Pewarnaan 

Nama Batik 
Kemeja 

BTK 
B. Bahan 

Warna B. Gedung B. Listrik Jumlah 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

Kemeja 
Panjang 1527.78 36.87 2586.81 62.43 16.04 0.39 12.85 0.31 4143.47 100
Kemeja 
Pendek 1222.22 36.87 2069.44 62.43 12.83 0.39 10.28 0.31 3314.78 100
    36.87   62.43   0.39   0.31   100

Sumber: Data primer yang diolah 

4.1.4 Lorot 

Cost driver yang ke empat yaitu lorot. Proses pelorotan bertujuan 

untuk melepaskan semua malam yang menempel di kain agar bisa bersih 

sehingga motif dan warna batik terlihat jelas, yaitu dengan cara merebus 

kain pada air yang mendidih. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada proses 

ini antara lain: 

4.1.4.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian lorot batik terdapat 4 orang pekerja, upah yang diterima per bulan 

Rp 500.000,00. Jumlah upah bagian lorot sebesar Rp 2.000.000,00. 

Alokasi biaya tenaga kerja pada masing-masing batik kemeja didasarkan 

pada jumlah kain sebanyak 3600 meter. Sehingga upah per meter sebesar 

Rp 555,56. Dengan alokasi biaya upah sebagai berikut: batik kemeja 

panjang 2,5 meter (Rp 1.388,89) dan batik kemeja pendek 2 meter 

(Rp1111,11). 

4.1.4.2 Biaya Perawatan Peralatan Lorot 

Biaya perawatan peralatan lorot sebesar Rp 50.000,00 yang digunakan 

untuk perawatan tungku, tempat lorot, dan jemuran. Alokasi biaya 

perawatan didasarkan pada jumlah meter kain. Perhitungannya yaitu: 
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Rp50.000/3600 = Rp 13,89. Dengan alokasi biaya perawatan sebagai 

berikut: batik kemeja panjang 2,5 meter (Rp 34,72) dan batik kemeja 

pendek 2 meter (Rp 27,78). 

4.1.4.3 Biaya Bahan Bakar Tungku 

Proses pelorotan membutuhkan biaya bahan bakar tungku yang 

menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar. Selama bulan November 

biaya pembelian bahan bakar sejumlah Rp 500.000,00. Alokasi kepada 

masing-masing batik didasarkan pada ukuran panjang batik, sehingga 

dapat dihitung sebagai berikut: Rp 500.000,00/3600 = Rp 138,89 per 

meter. 

4.1.4.4 Biaya Gedung Pabrik 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian lorot dialokasikan sebesar 12,5% yaitu Rp 27.500,00. 

4.1.4.5 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian lorot sebesar Rp 

22.200,00 atau dialokasikan sebanyak 12%. 

Komponen biaya cost driver lorot yang paling besar adalah biaya 

tenaga kerja dengan rata-rata sebesar 76,93%, sedangkan yang paling kecil 

yaitu biaya listrik dengan rata-rata sebesar 0,85%. 
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Tabel 8. Alokasi untuk Biaya Lorot 

Nama Batik 
Kemeja 

BTK 
B. Prwtan 

Praltan Lorot B. bhn bakar B. Gedung B. Listrik Jumlah 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

Kemeja 
Panjang 1388.89 76.93 34.72 1.92 347.22 19.23 19.10 1.06 15.42 0.85 1805.35 100 
Kemeja 
Pendek 1111.11 76.93 27.78 1.92 277.78 19.23 15.28 1.06 12.33 0.85 1444.28 100 
    76.93   1.92   19.23   1.06   0.85   100 

Sumber: Data Primer yang diolah 
 

4.1.5 Soga 

Aktivitas selanjutnya adalah soga yang merupakan proses 

pemberian warna coklat pada bagian yang masih kelihatan putih dengan 

mencelupkan ke dalam air yang sudah diberi bahan soga, kemudian 

dibabarkan. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada kelompok aktivitas soga 

antara lain: 

4.1.5.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian soga batik terdapat 2 orang pekerja, upah yang diterima per bulan 

Rp 500.000,00. Alokasi biaya tenaga kerja bagian soga menggunakan 

dasar satuan meter produk yang dikerjakan yaitu 3600 meter. 

Perhitungannya sebagai berikut: Rp 1.000.000/3600 = Rp 277,78 per 

meter. 

4.1.5.2 Biaya Bahan Soga  

Biaya bahan soga atau yang biasa disebut sogan, yaitu bahan yang 

digunakan untuk memberi warna coklat pada bagian yang masih kelihatan 

putih pada kain batik. Selama produksi bulan November 2010 

menghabiskan bahan sogan sebesar Rp 2.325.000,00. Alokasi kepada 
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masing-masing batik dengan dasar meter kain yang akan di soga, dengan 

perhitungan: Rp 2.325.000/3600 = Rp 645,83 per meter bahan soga siap 

dipakai. 

4.1.5.3 Biaya Gedung 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian soga dialokasikan sebesar 10% yaitu Rp 22.000,00. 

4.1.5.4 Biaya Peralatan dan Perawatan 

Biaya sebesar Rp 50.000,00 digunakan untuk perawatan peralatan babar 

dan tungku babar, dan jemuran setelah dibabar. Alokasi perhitungannya 

yaitu: Rp 50.000/3600 = Rp 13,89 per meter. 

4.1.5.5 Biaya Bahan Bakar Tungku Babar 

Proses pembabaran membutuhkan biaya bahan bakar tungku dengan 

menggunakan kayu bakar, dengan jumlah Rp 500.000,00 selama bulan 

November 2010. Alokasi kepada masing-masing batik yaitu: 

Rp500.000/3600 = Rp 138,89 per meter. 

Alokasi biaya soga dengan angka nominal, batik yang memiliki 

biaya paling tinggi terhadap harga pokok produksi adalah batik kemeja 

panjang sebesar Rp 2.706,25, sedangkan batik yang memiliki biaya paling 

sedikit adalah batik kemeja pendek sebesar Rp 2.165,00. 
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Tabel 9. Alokasi untuk Biaya Soga 

Nama 
Batik 

Kemeja 

BTK B. Bahan Soga B. Gedung Prltan&Prwtn B. bahan bakar Jumlah 

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 
Kemeja 
Panjang 694.44 25.66 1614.58 59.66 15.28 0.56 34.72 1.28 347.22 12.83 2706.25 100 
Kemeja 
Pendek 555.56 25.66 1291.67 59.66 12.22 0.56 27.78 1.28 277.78 12.83 2165.00 100 
    25.66   59.66   0.56   1.28   12.83   100 

Sumber: Data primer yang diolah 

4.1.6 Finishing (Label) 

Finishing atau label merupakan proses akhir dari aktivitas 

produksi, yaitu pengepakan, pemberian label kemudian batik siap untuk 

dijual. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada kelompok aktivitas ini antara 

lain: 

4.1.6.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian label dan finishing batik ditangani oleh 4 orang, upah yang 

diterima per bulan masing-masing Rp 500.000,00. Perhitungan alokasi 

biaya didasarkan pada satuan meter kain yang dikerjakan yaitu: 

Rp2.000.000,00/3600 = Rp 555,56 per meter. 

4.1.6.2 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian finishing sebesar 

Rp 55.500,00 atau dialokasikan sebanyak 30%. 

4.1.6.3 Biaya Telepon 

Biaya telepon yang digunakan pada cost driver terakhir (finishing) adalah 

untuk aktivitas menawarkan produk kepada para pelanggan dialokasikan 

sebesar 35% dari Rp 150.000,00 atau Rp 52.500,00. 
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4.1.6.4 Biaya Gedung Pabrik 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian finishing dialokasikan sebesar 30% yaitu Rp 66.000,00. 

4.1.6.5 Biaya Gudang 

Pengalokasian biaya pada gudang didasarkan pada biaya listrik yang 

digunakan, dialokasikan sebesar 16% atau Rp 29.600,00. 

4.1.6.6 Biaya Plastik dan Bahan Label 

Pada cost driver finishing menggunakan plastik dan stiker yang digunakan 

untuk melabel kain batik yang sudah jadi, dengan harga per unit sebesar Rp 

5.000,00, sehingga untuk produk kain batik kemeja pada bulan November yang 

berjumlah 325 unit diperlukan biaya sebesar Rp1.625.000,00. 

Setelah biaya dapat dialokasikan sesuai dengan aktivitasnya 

masing-masing, kemudian dialokasikan kepada produksi kain batik. 

Alokasi biaya finishing dengan angka nominal, batik yang memiliki biaya 

paling tinggi terhadap harga pokok produksi adalah batik kemeja panjang 

sebesar Rp 6.530,28, sedangkan batik yang memiliki biaya paling sedikit 

adalah batik kemeja pendek sebesar Rp 6.224,22. 

Tabel 10. Alokasi untuk Biaya Finishing/ Label 

Nama 
Batik 

Kemeja 

BTK B. Listrik B. Telp B. Gedung B. Gudang B. Label Jumlah 

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 
Kemeja 
Panjang 1388.89 21.27 38.54 0.59 36.46 0.56 45.83 0.70 20.56 0.31 5000 76.57 6530.28 100 
Kemeja 
Pendek 1111.11 17.85 30.83 0.50 29.17 0.47 36.67 0.59 16.44 0.26 5000 80.33 6224.22 100 
    19.56   0.54   0.51   0.65   0.29   78.45   100 

Sumber: Data primer yang diolah 
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Perbandingan Harga Pokok Produksi Batik Tulis Kemeja Sistem 

Konvensional dengan Sistem Activity Based Costing 

Dalam penentuan harga pokok produksi kemeja terutama biaya 

overhead pabrik (BOP) dengan sistem konvensional dan Activity Based 

Costing terdapat perbedaan. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 11. Harga Pokok Batik Kemeja Per Unit dengan Sistem ABC 
No. Nama Batik 

Kemeja 
Persiapan Kain Pola dan Lilin Pewarnaan Lorot Soga Finishing
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

1 
Kemeja 
Panjang 36242.71 41.92 35033.75 40.52 4143.47 4.79 1805.35 2.09 2706.25 3.13 6530.28 7.55 

2 Kemeja Pendek 28994.17 37.82 34527.00 45.03 3314.78 4.32 1444.28 1.88 2165.00 2.82 6224.22 8.12 
     39.87 42.78 4.56 1.99 2.98 7.84 
 

Unit HPP/Unit Margin Keuntungan Harga Jual
Rp % Rp % Rp %

200 86462 100 58538 67.70 145000 167.70 
125 76669 100 48331 63.04 125000 163.04 

  100 65.37 165.37 
 
 
Tabel 12. Harga Pokok Batik Kemeja Per Unit dengan Sistem Konvensional 

No. Nama Batik 
Kemeja Unit Satuan 

(m) 
BBB BTK BOP HPP Margin Harga Jual 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

1 
Kemeja 
Panjang 200 2.5 34722.22 40.6340 38258.06 44.77 12470.97 14.59 85451 100 59549 69.69 145000 16

2 Kemeja Pendek 125 2 27777.78 35.38 38258.06 48.73 12470.97 15.89 78507 100 46493 59.22 125000 15
     38.01 46.75 15.24 100 64.45   16
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Penentuan harga pokok produksi kemeja pada batik “Tunjung 

Biru” di atas secara jelas menggambarkan pembebanan BOP pada sistem 

Activity Based Costing dikelompokan dalam 6 cost driver yaitu persiapan 

kain rata-rata 39,87% untuk setiap jenis batik, cost driver pola dan lilin 

42,78%, cost driver pewarnaan 4,56%, cost driver lorot rata-rata 1,99%, 

cost driver soga rata-rata 2,98% dan cost driver finishing rata-rata 7,84%, 

dimana perhitungannya sudah jelas sesuai dengan aktivitas yang dilalui 

oleh masing-masing produk batik kemeja. Margin keuntungan yang 

diperoleh oleh kemeja panjang sebesar Rp 58.538,00 dan kemeja pendek 

Rp 48.331,00. 

Penentuan harga pokok produksi kemeja dengan sistem 

konvensional terutama dalam perhitungan biaya overhead pabrik (BOP) 

tidak dihitung secara jelas berdasarkan atas pemicu biaya dan sumber daya 

yang dikonsumsi oleh produk kemeja karena harga pokok produksi 

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

dan biaya overhead pabrik pada produk kemeja. Margin keuntungan yang 

diperoleh oleh batik kemeja panjang adalah sebesar Rp 59549,00 dan 

kemeja pendek sebesar Rp 46.493,00. Dalam penentuan harga pokok 

produksi kemeja panjang di atas diketahui bahwa margin keuntungan batik 

kemeja panjang pada sistem konvensional lebih besar daripada dengan 

sistem Activity Based Costing, hal ini disebabkan karena pembebanan 

BOP yang tidak tepat pada sistem konvensional dan tidak sesuai dengan 

pemicu biaya dan sumber daya yang dikonsumsi oleh produk kemeja 
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panjang, dan hal ini akan berdampak pada pembebanan biaya produksi 

kemeja. Sedangkan pada margin keuntungan kemeja pendek di atas 

diketahui bahwa margin keuntungan dengan sistem Activity Based Costing 

lebih besar daripada sistem konvensional, hal ini disebabkan karena 

pembebanan BOP yang sudah tepat pada sistem Activity Based Costing 

dan sesuai dengan pemicu biaya dan sumber daya yang dikonsumsi oleh 

produk kemeja pendek. 

 

4.2 Penentuan Harga Pokok Produksi dengan Activity Based Costing 

System pada Batik Tulis Blus 

Proses pembuatan batik blues terdiri dari beberapa aktivitas yang 

dikelompokan dalam cost driver yaitu persiapan kain, pola dan lilin, 

pewarnaan, lorot, soga dan label atau finishing. Langkah selanjutnya yaitu 

mengidentifikasi jenis pengeluaran untuk aktivitas pada cost driver 

persiapan kain antara lain biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, 

biaya listrik, biaya telepon, biaya keamanan gedung pabrik, biaya 

perawatan gedung pabrik dan biaya gudang. Pada cost driver pola dan lilin 

antara lain biaya tenaga kerja, biaya peralatan pola, biaya keamanan 

gedung pabrik, biaya perawatan gedung pabrik, biaya listrik, biaya tenaga 

kerja lilin atau malam. Pada cost driver pewarnaan antara lain biaya tenaga 

kerja, biaya bahan warna, biaya keamanan gedung pabrik, biaya perawatan 

gedung pabrik, biaya listrik. Pada cost driver lorot antara lain biaya tenaga 

kerja, biaya perawatan peralatan tungku lorot, biaya bahan bakar tungku, 
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biaya keamanan gedung pabrik, biaya perawatan gedung pabrik, biaya 

listrik. Pada cost driver soga antara lain biaya tenaga kerja, biaya bahan 

soga, biaya keamanan gedung pabrik, biaya perawatan gedung pabrik, 

biaya perawatan peralatan soga, biaya bahan bakar tungku babar. Pada 

cost driver finishing antara lain biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya 

telepon, biaya keamanan gedung pabrik, biaya perawatan gedung pabrik, 

biaya gudang pabrik, dan biaya label. Perhitungan harga pokok atau 

alokasi biaya pada masing-masing cost driver dengan menggunakan 

sistem Activity Based Costing hasilnya sebagai berikut: 
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Tabel 13. Harga Pokok Batik Blus Per Unit dengan Sistem ABC 

Nama Batik Persiapan Kain Pola dan Lilin Pewarnaan Lorot Soga Finishing 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                          
Blus 28994.17 37.82 34527.00 45.03 3314.78 4.32 1444.28 1.88 2165.00 2.82 6224.22 8.12 
                          

 

Unit HPP/Unit 
Margin 
Keuntungan Harga Jual 

Rp % Rp % Rp % 
              

225 76669 100 53331 69.56 130000 169.56 
              

Sumber: Data primer yang diolah 
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Persentase alokasi biaya pada masing-masing cost driver terhadap 

harga pokok produksi pada cost pool batik blus, menghasilkan 

perbandingan yang jelas sesuai dengan aktivitas yang dilalui oleh masing-

masing produksi batik. Biaya yang dikeluarkan untuk cost driver persiapan 

kain 37,82% untuk setiap batik, cost driver pola dan lilin 45,03%, cost 

driver pewarnaan 4,32%, cost driver lorot 1,88%, cost driver soga 2,82% 

dan cost driver finishing 8,12% dari harga pokok produksi. Alokasi biaya 

untuk cost driver lorot merupakan alokasi yang terkecil, sedangkan alokasi 

paling besar adalah cost driver pola dan lilin. 

Perhitungan secara nominal dan persentase menghasilkan margin 

keuntungan yang diperoleh oleh batik blus. Margin keuntungan dalam 

perhitungan angka nominal batik blus sebesar Rp 53.331,00 dan dalam 

persentase margin keuntungan 65,56%. Penjabaran perolehan harga pokok 

batik dengan sistem Activity Based Costing adalah sebagai berikut: 

4.2.1 Persiapan Kain 

Aktivitas persiapan kain untuk memproses bahan sehingga siap 

untuk digunakan dalam proses selanjutnya. Persiapan kain ini 

mengeluarkan biaya-biaya untuk memperlancar proses persiapnan. Biaya-

biaya tersebut antara lain: 

4.2.1.1 Biaya Pembelian Bahan Baku 

Bahan baku dibeli dari supplier seharga Rp 50.000.000 untuk kain 

primisima sebanyak 3600 meter untuk kain batik kemeja, kain batik blus, 

kain batik rok, kain batik jarik dan kain batik bahan. 
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4.2.1.2 Biaya Tenaga Kerja 

Tenaga kerja pada bagian persiapan kain ada 5 orang, biaya yang 

dikeluarkan untuk 1 orang pekerja yaitu Rp 400.000,00 per bulan. 

Sehingga biaya tenaga kerja untuk persiapan kain selama 1 bulan 

berjumlah Rp 2.000.000,00. 

4.2.1.3 Biaya Listrik 

 Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian persiapan kain 

sebesar Rp 18.500,00 atau dialokasikan sebanyak 10%. 

4.2.1.4 Biaya Telepon 

Biaya telepon yang digunakan untuk aktivitas memesan bahan baku dari 

supplier dialokasikan sebesar 65% dari Rp 150.000,00 atau Rp 97.500,00. 

4.2.1.5 Biaya Gedung Pabrik 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian persiapan kain dialokasikan sebesar 25% yaitu Rp 55.000,00. 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-

masing, kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi kain batik 

dengan tujuan agar diketahui harga pokok produksi pada cost driver 

persiapan kain, maka perhitungannya pada tabel di bawah ini: 

Tabel 14. Alokasi Biaya Persiapan Kain 

Nama 
Batik 

BBB BTK B. listrik B. Telp B. Gedung B. Gudang Jumlah 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                              
Blus 27777.78 95.80 1111.11 3.83 10.28 0.04 54.17 0.19 30.56 0.11 10.28 0.04 28994.17 100 
                              

Sumber: Data primer yang diolah 
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Alokasi biaya persiapan kain pada masing-masing produksi 

disesuaikan dengan jumlah bahan yang digunakan per unit produksi. 

Alokasi biaya persiapan kain dengan angka nominal, biaya batik blus 

terhadap harga pokok produksi adalah sebesar Rp 28.994,17. 

Harga pokok produksi pada cost driver persiapan kain, alokasi 

biaya yang terkandung pada masing-masing jenis batik berbeda-beda. 

Komponen biaya cost driver persiapan kain yang paling besar adalah biaya 

pembelian bahan baku dengan rata-rata sebesar 95,80%, sedangkan yang 

paling kecil yaitu biaya listrik dan biaya gudang sebesar 0,04%. 

4.2.2 Pola dan Lilin 

Cost driver yang kedua yaitu pola dan lilin, aktivitas ini merupakan 

menggambar pada kain sesuai dengan motif yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Biaya yang digunakan untuk pengecapan antara lain: 

4.2.2.1 Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja bagian pola dikerjakan oleh 8 orang dengan upah 

Rp450.000,00 per bulan atau Rp 3.600.000,00 untuk 8 orang tenaga kerja. 

Alokasi biaya tenaga kerja pada masing-masing batik blues didasarkan 

pada jumlah kain sebanyak 3600 meter. Sehingga upah per meternya 

adalah Rp 1.000,00. Dengan alokasi biaya upah batik blus 2 meter adalah 

Rp 2.000,00. 

4.2.2.2 Biaya Peralatan Pola 

Peralatan pola untuk kertas transparan (kertas roti/ kertas minyak), spidol 

hitam dan pensil dialokasikan sebesar Rp 2.500,00/ lembar (per unit). 
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4.2.2.3 Biaya Tenaga Kerja Lilin 

Biaya tenaga kerja lilin atau malam dikerjakan dengan sistem borongan 

sesuai dengan produk masing-masing denga perincian Rp 9.750.000,00 

untuk batik blus dengan upah Rp 30.000,00 per potong. 

4.2.2.4 Biaya Gedung Pabrik 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian pola dan lilin dialokasikan sebesar 12% yaitu Rp 26.400,00. 

4.2.2.5 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian pola dan lilin 

sebesar Rp 22.200,00 atau dialokasikan sebanyak 12%. 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitas masing-

masing, kemudian biaya dialokasikan pada produksi kain batik dengan 

tujuan diketahui harga pokok produksi, pada cost driver pola dan lilin 

perhitungannya pada tabel di bawah ini: 

Tabel 15. Alokasi Biaya Pola dan Lilin 

Nama 
Batik 

BTK B. Praltan Pola B. lilin/ malam B. Listrik B. Gedung Jumlah 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                          
Blus 2000.00 5.79 2500.00 7.24 30000.00 86.89 12.33 0.04 14.67 0.04 34527.00 100 
                          

Sumber: Data primer yang diolah 

Alokasi biaya pola dan lilin dengan angka nominal, biaya batik 

blus terhadap harga pokok produksi adalah sebesar Rp 34.527,00. Harga 

pokok produksi pada cost driver pola dan lilin, alokasi biaya yang 

terkandung pada masing-masing jenis batik berbeda-beda. Komponen 
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biaya cost driver pola dan lilin yang paling besar adalah biaya lilin dan 

malam sebesar 86,89%, sedangkan yang paling kecil yaitu biaya listrik dan 

biaya gedung sebesar 0,04%. 

4.2.3 Pewarnaan 

Aktivitas selanjutnya dalam proses produksi batik yaitu cost driver 

pewarnaan. Bahan-bahan yang digunakan antara lain TRO/ detergent, 

Narphol AS, kostik soda, kelir merah, kelir biru, kelir hitam, kelir hijau, 

air panas dan air dingin. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada cost driver 

pewarnaan antara lain: 

4.2.3.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian pewarnaan ada 4 orang pekerja, dengan upah yang diterima per 

bulan sebesar Rp 550.000,00, jumlah upah bagian pewarnaan yaitu 

Rp2.200.000,00. Alokasi biaya tenaga kerja pada masing-masing batik 

blues didasarkan pada jumlah kain sebanyak 3600 meter, sehingga upah 

per meternya sebesar Rp 611,11. Dengan alokasi biaya batik blus 2 meter 

Rp 1.222,22. 

4.2.3.2 Biaya Bahan Warna 

Biaya bahan warna yaitu bahan yang digunakan untuk mewarnai setelah 

bahan dicap/ dililin. Bahan ini digunakan selama bulan November 2010 

sejumlah Rp 3.725.000,00. Alokasi kepada masing-masing batik dengan 

dasar meter kain yang akan di warnai, dengan perhitungan: 

Rp3.725.000,00/3600 = Rp 1034,72 per meter. 
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4.2.3.3 Biaya Gedung 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian pewarnaan dialokasikan sebesar 10,5% yaitu Rp 23.100,00. 

4.2.3.4 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian pewarnaan sebesar 

Rp 18.500,00 atau dialokasikan sebanyak 10%. 

Komponen biaya cost driver pewarnaan terdiri dari biaya tenaga 

kerja 36,87%, biaya bahan warna 62,43%, biaya gedung 0,39% dan biaya 

listrik 0,31%. 

Tabel 16. Alokasi Biaya Pewarnaan 

Nama Batik BTK 
B. Bahan 

Warna B. Gedung B. Listrik Jumlah 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                      
Blus 1222.22 36.87 2069.44 62.43 12.83 0.39 10.28 0.31 3314.78 100
                      

Sumber: Data primer yang diolah 

 

4.2.4 Lorot 

Cost driver yang ke empat yaitu lorot. Proses pelorotan bertujuan 

untuk melepaskan semua malam yang menempel di kain agar bisa bersih 

sehingga motif dan warna batik terlihat jelas, yaitu dengan cara merebus 

kain pada air yang mendidih. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada proses 

ini antara lain: 
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4.2.4.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian lorot batik terdapat 4 orang pekerja, upah yang diterima per bulan 

Rp 500.000,00. Jumlah upah bagian lorot sebesar Rp 2.000.000,00. 

Alokasi biaya tenaga kerja pada masing-masing batik blus didasarkan pada 

jumlah kain sebanyak 3600 meter. Sehingga upah per meter sebesar Rp 

555,56. Dengan alokasi biaya upah batik blus 2 meter sebesar Rp1111,11. 

4.2.4.2 Biaya Perawatan Peralatan Lorot 

Biaya perawatan peralatan lorot sebesar Rp 50.000,00 yang digunakan 

untuk perawatan tungku, tempat lorot, dan jemuran. Alokasi biaya 

perawatan didasarkan pada jumlah meter kain. Perhitungannya yaitu: 

Rp50.000/3600 = Rp 13,89. Dengan alokasi biaya perawatan batik blus 2 

meter sebesar Rp 27,78. 

4.2.4.3 Biaya Bahan Bakar Tungku 

Proses pelorotan membutuhkan biaya bahan bakar tungku yang 

menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar. Selama bulan November 

biaya pembelian bahan bakar sejumlah Rp 500.000,00. Alokasi kepada 

masing-masing batik didasarkan pada ukuran panjang batik, sehingga 

dapat dihitung sebagai berikut: Rp 500.000,00/3600 = Rp 138,89 per 

meter. 

4.2.4.4 Biaya Gedung Pabrik 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian lorot dialokasikan sebesar 12,5% yaitu Rp 27.500,00. 
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4.2.4.5 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian lorot sebesar Rp 

22.200,00 atau dialokasikan sebanyak 12%. 

Komponen biaya cost driver lorot yang paling besar adalah biaya 

tenaga kerja sebesar 76,93%, sedangkan yang paling kecil yaitu biaya 

listrik sebesar 0,85%. 

Tabel 17. Alokasi Biaya Lorot 

Nama 
Batik 

BTK 
B. Prwtan 

Praltan Lorot B. bhn bakar B. Gedung B. Listrik Jumlah 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                          
Blus 1111.11 76.93 27.78 1.92 277.78 19.23 15.28 1.06 12.33 0.85 1444.28 100 
                          

Sumber: Data primer yang diolah 

4.2.5 Soga 

Aktivitas selanjutnya adalah soga yang merupakan proses 

pemberian warna coklat pada bagian yang masih kelihatan putih dengan 

mencelupkan ke dalam air yang sudah diberi bahan soga, kemudian 

dibabarkan. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada kelompok aktivitas soga 

antara lain: 

4.2.5.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian soga batik terdapat 2 orang pekerja, upah yang diterima per bulan 

Rp 500.000,00. Alokasi biaya tenaga kerja bagian soga menggunakan 

dasar satuan meter produk yang dikerjakan yaitu 3600 meter. 

Perhitungannya sebagai berikut: Rp 1.000.000/3600 = Rp 277,78 per 

meter. 
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4.2.5.2 Biaya Bahan Soga  

Biaya bahan soga atau yang biasa disebut sogan, yaitu bahan yang 

digunakan untuk memberi warna coklat pada bagian yang masih kelihatan 

putih pada kain batik. Selama produksi bulan November 2010 

menghabiskan bahan sogan sebesar Rp 2.325.000,00. Alokasi kepada 

masing-masing batik dengan dasar meter kain yang akan di soga, dengan 

perhitungan: Rp 2.325.000/3600 = Rp 645,83 per meter bahan soga siap 

dipakai. 

4.2.5.3 Biaya Gedung 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian soga dialokasikan sebesar 10% yaitu Rp 22.000,00. 

4.2.5.4 Biaya Peralatan dan Perawatan 

Biaya sebesar Rp 50.000,00 digunakan untuk perawatan peralatan babar 

dan tungku babar, dan jemuran setelah dibabar. Alokasi perhitungannya 

yaitu: Rp 50.000/3600 = Rp 13,89 per meter. 

4.2.5.5 Biaya Bahan Bakar Tungku Babar 

Proses pembabaran membutuhkan biaya bahan bakar tungku dengan 

menggunakan kayu bakar, dengan jumlah Rp 500.000,00 selama bulan 

November 2010. Alokasi kepada masing-masing batik yaitu: 

Rp500.000/3600 = Rp 138,89 per meter. 

Alokasi biaya soga dengan angka nominal, batik blus terhadap 

harga pokok produksi adalah sebesar Rp 2.165.00. 
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Tabel 18. Alokasi Biaya Soga 

Nama 
Batik 

BTK B. Bahan Soga B. Gedung Prltn&Prwtn B. bahan bakar Jumlah 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                          
Blus 555.56 25.66 1291.67 59.66 12.22 0.56 27.78 1.28 277.78 12.83 2165.00 100 
                          

Sumber: Data primer yang diolah 

4.2.6 Finishing (Label) 

Finishing atau label merupakan proses akhir dari aktivitas 

produksi, yaitu pengepakan, pemberian label kemudian batik siap untuk 

dijual. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada kelompok aktivitas ini antara 

lain: 

4.2.6.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian label dan finishing batik ditangani oleh 4 orang, upah yang 

diterima per bulan masing-masing Rp 500.000,00. Perhitungan alokasi 

biaya didasarkan pada satuan meter kain yang dikerjakan yaitu: 

Rp2.000.000,00/3600 = Rp 555,56 per meter. 

4.2.6.2 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian finishing sebesar 

Rp 55.500,00 atau dialokasikan sebanyak 30%. 

4.2.6.3 Biaya Telepon 

Biaya telepon yang digunakan pada cost driver terakhir (finishing) adalah 

untuk aktivitas menawarkan produk kepada para pelanggan dialokasikan 

sebesar 35% dari Rp 150.000,00 atau Rp 52.500,00. 

 

 



94 

 

4.2.6.4 Biaya Gedung Pabrik 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian finishing dialokasikan sebesar 30% yaitu Rp 66.000,00. 

4.2.6.5 Biaya Gudang 

Pengalokasian biaya pada gudang didasarkan pada biaya listrik yang 

digunakan, dialokasikan sebesar 16% atau Rp 29.600,00. 

4.2.6.6 Biaya Plastik dan Bahan Label 

Pada cost driver finishing menggunakan plastik dan stiker yang digunakan 

untuk melabel kain batik yang sudah jadi, dengan harga per unit sebesar 

Rp 5.000,00, sehingga untuk produk kain batik blus pada bulan November 

yang berjumlah 225 unit diperlukan biaya sebesar Rp1.125.000,00. 

Setelah biaya dapat dialokasikan sesuai dengan aktivitasnya 

masing-masing, kemudian dialokasikan kepada produksi kain batik. 

Alokasi biaya finishing dengan angka nominal, batik blues terhadap harga 

pokok produksi adalah sebesar Rp 6.224,22. 

Tabel 19. Alokasi Biaya Finishing/ Label 

Nama 
Batik 

BTK B. Listrik B. Telp B. Gedung B. Gudang B. Label Jumlah 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                              
Blus 1111.11 17.85 30.83 0.50 29.17 0.47 36.67 0.59 16.44 0.26 5000 80.33 6224.22 100 
                              

Sumber: Data primer yang diolah 
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Perbandingan Harga Pokok Produksi Batik Tulis Blus Sistem 

Konvensional dengan Sistem Activity Based Costing 

Dalam penentuan harga pokok produksi blues terutama biaya 

overhead pabrik (BOP) dengan sistem konvensional dan Activity Based 

Costing terdapat perbedaan. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 20. Harga Pokok Batik Blus Per Unit dengan Sistem ABC 

Nama Batik Persiapan Kain Pola dan Lilin Pewarnaan Lorot Soga Finishing 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                          
Blus 28994.17 37.82 34527.00 45.03 3314.78 4.32 1444.28 1.88 2165.00 2.82 6224.22 8.12
                          
 

Unit HPP/Unit 
Margin 

Keuntungan Harga Jual 
Rp % Rp % Rp % 

              
225 76669 100 53331 69.56 130000 169.56

              
 
Tabel 21. Harga Pokok Batik Blus Per Unit dengan Sistem Konvensional 

Nama Batik Unit Satuan 
(m) 

BBB BTK BOP HPP Margin Harga Jual 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                              
Blus 225 2 27777.78 35.38 38258.06 48.73 12470.97 15.89 78507 100 51493 65.59 130000 165.59 
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Persentase alokasi biaya pada masing-masing cost driver terhadap 

harga pokok produksi pada cost pool batik blus, menghasilkan 

perbandingan yang jelas sesuai dengan aktivitas yang dilalui oleh masing-

masing produksi batik. Biaya yang dikeluarkan untuk cost driver persiapan 

kain 37,82% untuk setiap batik, cost driver pola dan lilin 45,03%, cost 

driver pewarnaan 4,32%, cost driver lorot 1,88%, cost driver soga 2,82% 

dan cost driver finishing 8,12% , dimana perhitungannya sudah jelas 

sesuai dengan aktivitas yang dilalui oleh produk batik blues. Margin 

keuntungan yang diperoleh oleh batik blus adalah sebesar Rp 53.331,00. 

Penentuan harga pokok produksi blues dengan sistem konvensional 

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

dan biaya overhead pabrik pada produk blues. Margin keuntungan yang 

diperoleh oleh batik blus adalah sebesar Rp 51.493,00 Dalam penentuan 

harga pokok produksi blus di atas diketahui bahwa margin keuntungan 

dengan sistem Activity Based Costing lebih besar daripada sistem 

konvensional, hal ini disebabkan karena pembebanan BOP yang sudah 

tepat pada sistem Activity Based Costing dan sesuai dengan pemicu biaya 

dan sumber daya yang dikonsumsi oleh produk blus. 

 

4.3 Penentuan Harga Pokok Produksi dengan Activity Based Costing 

System pada Batik Tulis Rok 

Proses pembuatan batik rok terdiri dari beberapa aktivitas yang 

dikelompokan dalam cost driver persiapan kain, pola dan lilin, pewarnaan, 
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lorot, soga dan finishing. Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi jenis 

pengeluaran untuk aktivitas pada cost driver persiapan kain antara lain 

biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya 

telepon, biaya keamanan gedung pabrik dan perawatan gedung pabrik dan 

biaya gudang. Pada cost driver pola dan lilin antara lain biaya tenaga 

kerja, biaya peralatan pola, biaya keamanan gedung pabrik dan perawatan 

gedung, biaya listrik, biaya tenaga kerja lilin atau malam. Pada cost driver 

pewarnaan antara lain biaya tenaga kerja, biaya bahan warna, biaya 

keamanan gedung pabrik dan perawatan gedung, biaya listrik. Pada cost 

driver lorot antara lain biaya tenaga kerja, biaya perawatan peralatan 

tungku lorot, bahan bakar tungku, biaya keamanan gedung pabrik dan 

perawatan gedung, biaya listrik. Pada cost driver soga antara lain biaya 

tenaga kerja, biaya bahan soga, biaya keamanan gedung pabrik dan 

perawatan gedung, biaya perawatan peralatan soga, bahan  bakar tungku 

babar. Pada cost driver finishing antara lain biaya tenaga kerja, biaya 

listrik, biaya telepon, biaya keamanan gedung pabrik, biaya perawatan 

gedung pabrik, biaya gudang pabrik, dan biaya label. Perhitungan harga 

pokok atau alokasi biaya pada masing-masing cost driver dengan 

menggunakan sistem Activity Based Costing hasilnya sebagai berikut: 
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Tabel 22. Harga Pokok Batik Rok Per Unit dengan Sistem ABC 

Nama Batik Persiapan Kain Pola dan Lilin Pewarnaan Lorot Soga Finishing 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                          
Rok 28994.17 37.82 34527.00 45.03 3314.78 4.32 1444.28 1.88 2165.00 2.82 6224.22 8.12 
                          

Unit HPP/Unit Margin Keuntungan Harga Jual 
Rp % Rp % Rp % 

              
200 76669 100 50831 66.30 127500 166.30

              

Sumber: Data primer yang diolah 
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Persentase alokasi biaya pada masing-masing cost driver terhadap 

harga pokok produksi pada cost pool batik rok, menghasilkan 

perbandingan yang jelas sesuai dengan aktivitas yang dilalui oleh masing-

masing produksi batik. Biaya yang dikeluarkan untuk cost driver persiapan 

kain 37,82% untuk setiap batik, cost driver pola dan lilin 45,03%, cost 

driver pewarnaan 4,32%, cost driver lorot 1,88%, cost driver soga 2,82% 

dan cost driver finishing 8,12% dari harga pokok produksi. Alokasi biaya 

untuk cost driver lorot merupakan alokasi yang terkecil, sedangkan alokasi 

paling besar adalah cost driver pola dan lilin. 

Perhitungan secara nominal dan persentase menghasilkan margin 

keuntungan yang diperoleh oleh batik rok. Margin keuntungan dalam 

perhitungan angka nominal batik rok sebesar Rp 50.831,00 dan dalam 

persentase margin keuntungan 66,30%. Penjabaran perolehan harga pokok 

batik dengan sistem Activity Based Costing adalah sebagai berikut: 

4.3.1 Persiapan Kain 

Aktivitas persiapan kain untuk memproses bahan sehingga siap 

untuk digunakan dalam proses selanjutnya. Persiapan kain ini 

mengeluarkan biaya-biaya untuk memperlancar proses persiapan. Biaya-

biaya tersebut antara lain: 

4.3.1.1 Biaya Pembelian Bahan Baku 

Bahan baku dibeli dari supplier seharga Rp 50.000.000 untuk kain 

primisima sebanyak 3600 meter untuk kain batik kemeja, kain batik blus, 

kain batik rok, kain batik jarik dan kain batik bahan. 
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4.3.1.2 Biaya Tenaga Kerja 

Tenaga kerja pada bagian persiapan kain ada 5 orang, biaya yang 

dikeluarkan untuk 1 orang pekerja yaitu Rp 400.000,00 per bulan. 

Sehingga biaya tenaga kerja untuk persiapan kain selama 1 bulan 

berjumlah Rp 2.000.000,00. 

4.3.1.3 Biaya Listrik 

 Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian persiapan kain 

sebesar Rp 18.500,00 atau dialokasikan sebanyak 10%. 

4.3.1.4 Biaya Telepon 

Biaya telepon yang digunakan untuk aktivitas memesan bahan baku dari 

supplier dialokasikan sebesar 65% dari Rp 150.000,00 atau Rp 97.500,00. 

4.3.1.5 Biaya Gedung Pabrik 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian persiapan kain dialokasikan sebesar 25% yaitu Rp 55.000,00. 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-

masing, kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi kain batik 

dengan tujuan agar diketahui harga pokok produksi pada cost driver 

persiapan kain, maka perhitungannya pada tabel di bawah ini: 

Tabel 23. Alokasi Biaya Persiapan Kain 

Nama 
Batik 

BBB BTK B. listrik B. Telp B. Gedung B. Gudang Jumlah 

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                              

Rok 27777.78 95.80 1111.11 3.83 10.28 0.04 54.17 0.19 30.56 0.11 10.28 0.04 28994.17 100 

                              
Sumber: Data primer yang diolah 
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Alokasi biaya persiapan kain pada masing-masing produksi 

disesuaikan dengan jumlah bahan yang digunakan per unit produksi. 

Alokasi biaya persiapan kain dengan angka nominal, biaya batik rok 

terhadap harga pokok produksi adalah sebesar Rp 28.994,17. Harga pokok 

produksi pada cost driver persiapan kain, alokasi biaya yang terkandung 

pada masing-masing jenis batik berbeda-beda. Komponen biaya cost 

driver persiapan kain yang paling besar adalah biaya pembelian bahan 

baku dengan rata-rata sebesar 95,80%, sedangkan yang paling kecil yaitu 

biaya listrik dan gudang sebesar 0,05%. 

4.3.2 Pola dan Lilin 

Cost driver yang kedua yaitu pola dan lilin, aktivitas ini merupakan 

menggambar pada kain sesuai dengan motif yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Biaya yang digunakan untuk pengecapan antara lain: 

4.3.2.1 Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja bagian pola dikerjakan oleh 8 orang dengan upah 

Rp450.000,00 per bulan atau Rp 3.600.000,00 untuk 8 orang tenaga kerja. 

Alokasi biaya tenaga kerja pada masing-masing batik rok didasarkan pada 

jumlah kain sebanyak 3600 meter. Sehingga upah per meternya adalah Rp 

1.000,00. Dengan alokasi biaya upah batik rok 2 meter adalah Rp 

2.000,00. 

4.2.2.6 Biaya Peralatan Pola 

Peralatan pola untuk kertas transparan (kertas roti/ kertas minyak), spidol 

hitam dan pensil dialokasikan sebesar Rp 2.500,00/ lembar (per unit). 
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4.3.2.2 Biaya Tenaga Kerja Lilin 

Biaya tenaga kerja lilin atau malam dikerjakan dengan sistem borongan 

sesuai dengan produk masing-masing denga perincian Rp 9.750.000,00 

untuk batik rok dengan upah Rp 30.000,00 per potong. 

4.3.2.3 Biaya Gedung Pabrik 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian pola dan lilin dialokasikan sebesar 12% yaitu Rp 26.400,00. 

4.3.2.4 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian pola dan lilin 

sebesar Rp 22.200,00 atau dialokasikan sebanyak 12%. 

 Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitas masing-

masing, kemudian biaya dialokasikan pada produksi kain batik dengan 

tujuan diketahui harga pokok produksi, pada cost driver pola dan lilin 

perhitungannya pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 24. Alokasi Biaya Pola dan Lilin 

Nama 
Batik 

BTK B. Praltan Pola B. lilin/ malam B. Listrik B. Gedung Jumlah 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                          
Rok 2000.00 5.79 2500.00 7.24 30000.00 86.89 12.33 0.04 14.67 0.04 34527.00 100 
                          
Sumber: Data primer yang diolah 

Alokasi biaya pola dan lilin dengan angka nominal, biaya batik rok 

terhadap harga pokok produksi adalah sebesar Rp 34.527,00. Harga pokok 

produksi pada cost driver pola dan lilin, alokasi biaya yang terkandung 
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pada masing-masing jenis batik berbeda-beda. Komponen biaya cost 

driver pola dan lilin yang paling besar adalah biaya lilin dan malam 

sebesar 86,89%, sedangkan yang paling kecil yaitu biaya gedung dan 

biaya listrik sebesar 0,04%. 

4.3.3 Pewarnaan 

Aktivitas selanjutnya dalam proses produksi batik yaitu cost driver 

pewarnaan. Bahan-bahan yang digunakan antara lain TRO/ detergent, 

Narphol AS, kostik soda, kelir merah, kelir biru, kelir hitam, kelir hijau, 

air panas dan air dingin. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada cost driver 

pewarnaan antara lain: 

4.3.3.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian pewarnaan ada 4 orang pekerja, dengan upah yang diterima per 

bulan sebesar Rp 550.000,00, jumlah upah bagian pewarnaan yaitu 

Rp2.200.000,00. Alokasi biaya tenaga kerja pada masing-masing batik rok 

didasarkan pada jumlah kain sebanyak 3600 meter, sehingga upah per 

meternya sebesar Rp 611,11. Dengan alokasi biaya batik rok 2 meter Rp 

1.222,22. 

4.3.3.2 Biaya Bahan Warna 

Biaya bahan warna yaitu bahan yang digunakan untuk mewarnai setelah 

bahan dicap/ dililin. Bahan ini digunakan selama bulan November 2010 

sejumlah Rp 3.725.000,00. Alokasi kepada masing-masing batik dengan 

dasar meter kain yang akan di warnai, dengan perhitungan: 

Rp3.725.000,00/3600 = Rp 1034,72 per meter. 
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4.3.3.3 Biaya Gedung 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian pewarnaan dialokasikan sebesar 10,5% yaitu Rp 23.100,00. 

4.3.3.4 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian pewarnaan sebesar 

Rp 18.500,00 atau dialokasikan sebanyak 10%. 

Komponen biaya cost driver pewarnaan terdiri dari biaya tenaga 

kerja 36,87%, biaya bahan warna 62,43%, biaya gedung 0,39% dan biaya 

listrik 0,31%. 

Tabel 25. Alokasi Biaya Pewarnaan 

Nama 
Batik 

BTK 
B. Bahan 

Warna B. Gedung B. Listrik Jumlah 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                      
Rok 1222.22 36.87 2069.44 62.43 12.83 0.39 10.28 0.31 3314.78 100
                      

Sumber: Data primer yang diolah 

 

4.3.4 Lorot 

Cost driver yang ke empat yaitu lorot. Proses pelorotan bertujuan 

untuk melepaskan semua malam yang menempel di kain agar bisa bersih 

sehingga motif dan warna batik terlihat jelas, yaitu dengan cara merebus 

kain pada air yang mendidih. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada proses 

ini antara lain: 
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4.3.4.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian lorot batik terdapat 4 orang pekerja, upah yang diterima per bulan 

Rp 500.000,00. Jumlah upah bagian lorot sebesar Rp 2.000.000,00. 

Alokasi biaya tenaga kerja pada masing-masing batik rok didasarkan pada 

jumlah kain sebanyak 3600 meter. Sehingga upah per meter sebesar Rp 

555,56. Dengan alokasi biaya upah batik rok 2 meter sebesar Rp1111,11. 

4.3.4.2 Biaya Perawatan Peralatan Lorot 

Biaya perawatan peralatan lorot sebesar Rp 50.000,00 yang digunakan 

untuk perawatan tungku, tempat lorot, dan jemuran. Alokasi biaya 

perawatan didasarkan pada jumlah meter kain. Perhitungannya yaitu: 

Rp50.000/3600 = Rp 13,89. Dengan alokasi biaya perawatan batik rok 2 

meter sebesar Rp 27,78. 

4.3.4.3 Biaya Bahan Bakar Tungku 

Proses pelorotan membutuhkan biaya bahan bakar tungku yang 

menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar. Selama bulan November 

biaya pembelian bahan bakar sejumlah Rp 500.000,00. Alokasi kepada 

masing-masing batik didasarkan pada ukuran panjang batik, sehingga 

dapat dihitung sebagai berikut: Rp 500.000,00/3600 = Rp 138,89 per 

meter. 

4.3.4.4 Biaya Gedung Pabrik 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian lorot dialokasikan sebesar 12,5% yaitu Rp 27.500,00. 
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4.3.4.5 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian lorot sebesar Rp 

22.200,00 atau dialokasikan sebanyak 12%. 

Komponen biaya cost driver lorot yang paling besar adalah biaya 

tenaga kerja sebesar 76,93%, sedangkan yang paling kecil yaitu biaya 

listrik sebesar 0,85%.  

 

Tabel 26. Alokasi Biaya Lorot 

Nama 
Batik BTK 

B. Prwtan 
Praltan 
Lorot B. bhn bakar B. Gedung B. Listrik Jumlah 

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 
                          
Rok 1111.11 76.93 27.78 1.92 277.78 19.23 15.28 1.06 12.33 0.85 1444.28 100
                          

Sumber: Data primer yang diolah 

4.3.5 Soga 

Aktivitas selanjutnya adalah soga yang merupakan proses 

pemberian warna coklat pada bagian yang masih kelihatan putih dengan 

mencelupkan ke dalam air yang sudah diberi bahan soga, kemudian 

dibabarkan. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada kelompok aktivitas soga 

antara lain: 

4.3.5.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian soga batik terdapat 2 orang pekerja, upah yang diterima per bulan 

Rp 500.000,00. Alokasi biaya tenaga kerja bagian soga menggunakan 

dasar satuan meter produk yang dikerjakan yaitu 3600 meter. 
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Perhitungannya sebagai berikut: Rp 1.000.000/3600 = Rp 277,78 per 

meter. 

4.3.5.2 Biaya Bahan Soga  

Biaya bahan soga atau yang biasa disebut sogan, yaitu bahan yang 

digunakan untuk memberi warna coklat pada bagian yang masih kelihatan 

putih pada kain batik. Selama produksi bulan November 2010 

menghabiskan bahan sogan sebesar Rp 2.325.000,00. Alokasi kepada 

masing-masing batik dengan dasar meter kain yang akan di soga, dengan 

perhitungan: Rp 2.325.000/3600 = Rp 645,83 per meter bahan soga siap 

dipakai. 

4.3.5.3 Biaya Gedung 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian soga dialokasikan sebesar 10% yaitu Rp 22.000,00. 

4.3.5.4 Biaya Peralatan dan Perawatan 

Biaya sebesar Rp 50.000,00 digunakan untuk perawatan peralatan babar 

dan tungku babar, dan jemuran setelah dibabar. Alokasi perhitungannya 

yaitu: Rp 50.000/3600 = Rp 13,89 per meter. 

4.3.5.5 Biaya Bahan Bakar Tungku Babar 

Proses pembabaran membutuhkan biaya bahan bakar tungku dengan 

menggunakan kayu bakar, dengan jumlah Rp 500.000,00 selama bulan 

November 2010. Alokasi kepada masing-masing batik yaitu: 

Rp500.000/3600 = Rp 138,89 per meter. 
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Alokasi biaya soga dengan angka nominal, batik rok terhadap 

harga pokok produksi adalah sebesar Rp 2.165,00. 

 

Tabel 27. Alokasi Biaya Soga 

Nama 
Batik 

BTK B. Bahan Soga B. Gedung Prltn&Prwtn 
B. bahan 

bakar Jumlah 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                          
Rok 555.56 25.66 1291.67 59.66 12.22 0.56 27.78 1.28 277.78 12.83 2165.00 100
                          

Sumber: Data primer yang diolah 

4.3.6 Finishing (Label) 

Finishing atau label merupakan proses akhir dari aktivitas 

produksi, yaitu pengepakan, pemberian label kemudian batik siap untuk 

dijual. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada kelompok aktivitas ini antara 

lain: 

4.3.6.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian label dan finishing batik ditangani oleh 4 orang, upah yang 

diterima per bulan masing-masing Rp 500.000,00. Perhitungan alokasi 

biaya didasarkan pada satuan meter kain yang dikerjakan yaitu: 

Rp2.000.000,00/3600 = Rp 555,56 per meter. 

4.3.6.2 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian finishing sebesar 

Rp 55.500,00 atau dialokasikan sebanyak 30%. 
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4.3.6.3 Biaya Telepon 

Biaya telepon yang digunakan pada cost driver terakhir (finishing) adalah 

untuk aktivitas menawarkan produk kepada para pelanggan dialokasikan 

sebesar 35% dari Rp 150.000,00 atau Rp 52.500,00. 

4.3.6.4 Biaya Gedung Pabrik 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian finishing dialokasikan sebesar 30% yaitu Rp 66.000,00. 

4.3.6.5 Biaya Gudang 

Pengalokasian biaya pada gudang didasarkan pada biaya listrik yang 

digunakan, dialokasikan sebesar 16% atau Rp 29.600,00. 

4.3.6.6 Biaya Plastik dan Bahan Label 

Pada cost driver finishing menggunakan plastik dan stiker yang digunakan 

untuk melabel kain batik yang sudah jadi, dengan harga per unit sebesar 

Rp 5.000,00, sehingga untuk produk kain batik rok  pada bulan November 

yang berjumlah 200 unit diperlukan biaya sebesar Rp1.000.000,00. 

Setelah biaya dapat dialokasikan sesuai dengan aktivitasnya 

masing-masing, kemudian dialokasikan kepada produksi kain batik. 

Tabel 28. Alokasi Biaya Finishing/ Label 

Nama 
Batik 

BTK B. Listrik B. Telp B. Gedung B. Gudang B. Label Jumlah 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                              
Rok 1111.11 17.85 30.83 0.50 29.17 0.47 36.67 0.59 16.44 0.26 5000 80.33 6224.22 100 
    

Sumber: Data primer yang diolah 
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Alokasi biaya finishing dengan angka nominal, batik rok terhadap 

harga pokok produksi adalah sebesar Rp 6.224,22. 

 

Perbandingan Harga Pokok Produksi Batik Tulis Rok Sistem 

Konvensional dengan Sistem Activity Based Costing 

Dalam penentuan harga pokok produksi rok terutama biaya 

overhead pabrik (BOP) dengan sistem konvensional dan Activity Based 

Costing terdapat perbedaan. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 



 

112 

Tabel 29. Harga Pokok Batik Rok Per Unit dengan Sistem ABC 
Nama 
Batik 

Persiapan Kain Pola dan Lilin Pewarnaan Lorot Soga Finishing   
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                          
Rok 28994.17 37.82 34527.00 45.03 3314.78 4.32 1444.28 1.88 2165.00 2.82 6224.22 8.12
                          

Unit HPP/Unit 
Margin 
Keuntungan Harga Jual 

Rp % Rp % Rp % 
              

200 76669 100 50831 66.30 127500 166.30
              

Tabel 30. Harga Pokok Batik Rok Per Unit dengan Sistem Konvensional 
Nama 
Batik Unit Satuan 

(m) 
BBB BTK BOP HPP Margin Harga Jual 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                              
Rok 200 2 27777.78 35.38 38258.06 48.73 12470.97 15.89 78507 100 48993 62.41 127500 162.41 
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Persentase alokasi biaya pada masing-masing cost driver terhadap 

harga pokok produksi pada cost pool batik rok, menghasilkan 

perbandingan yang jelas sesuai dengan aktivitas yang dilalui oleh masing-

masing produksi batik. Biaya yang dikeluarkan untuk cost driver persiapan 

kain 37,82% untuk setiap batik, cost driver pola dan lilin 45,03%, cost 

driver pewarnaan 4,32%, cost driver lorot 1,88%, cost driver soga 2,82% 

dan cost driver finishing 8,12%, dimana perhitungannya sudah jelas sesuai 

dengan aktivitas yang dilalui oleh produk batik rok. Margin keuntungan 

yang diperoleh oleh batik rok adalah sebesar Rp 50.831,00. 

Penentuan harga pokok produksi rok dengan sistem konvensional 

terutama dalam perhitungan biaya overhead pabrik (BOP) tidak dihitung 

secara jelas berdasarkan atas pemicu biaya dan sumber daya yang 

dikonsumsi oleh produk rok karena harga pokok produksi dihitung dengan 

cara menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya 

overhead pabrik pada produk rok. Margin keuntungan yang diperoleh oleh 

batik rok adalah sebesar Rp 48.993,00. Dalam penentuan harga pokok 

produksi blues di atas diketahui bahwa margin keuntungan dengan sistem 

Activity Based Costing lebih besar daripada sistem konvensional, hal ini 

disebabkan karena pembebanan BOP yang sudah tepat pada sistem 

Activity Based Costing dan sesuai dengan pemicu biaya dan sumber daya 

yang dikonsumsi oleh produk rok. 
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4.4 Penentuan Harga Pokok Produksi dengan Activity Based Costing 

System pada Batik Tulis Jarik 

Proses pembuatan batik jarik terdiri dari beberapa aktivitas yang 

dikelompokan dalam cost driver yaitu persiapan kain, pola dan lilin, 

pewarnaan, lorot, soga dan label atau finishing. Langkah selanjutnya yaitu 

mengidentifikasi jenis pengeluaran untuk aktivitas pada cost driver 

persiapan kain antara lain biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, 

biaya listrik, biaya telepon, biaya keamanan gedung, biaya perawatan 

gedung dan biaya gudang. Pada cost driver pola dan lilin antara lain biaya 

tenaga kerja, biaya peralatan pola, biaya keamanan gedung, biaya 

perawatan gedung, biaya listrik, biaya tenaga kerja lilin atau malam. Pada 

cost driver pewarnaan antara lain biaya tenaga kerja, biaya bahan warna, 

biaya keamanan gedung, biaya perawatan gedung, biaya listrik. Pada cost 

driver lorot antara lain biaya tenaga kerja, biaya perawatan peralatan 

tungku lorot, biaya bahan bakar tungku, biaya keamanan gedung, biaya 

perawatan gedung, biaya listrik. Pada cost driver soga antara lain biaya 

tenaga kerja, biaya bahan soga, biaya keamanan gedung, biaya perawatan 

gedung, biaya perawatan peralatan soga, biaya bahan bakar tungku babar. 

Pada cost driver finishing antara lain biaya tenaga kerja, biaya listrik, 

biaya telepon, biaya keamanan gedung, biaya perawatan gedung, biaya 

gudang pabrik, dan biaya label. Perhitungan harga pokok atau alokasi 

biaya pada masing-masing cost driver dengan menggunakan sistem 

Activity Based Costing hasilnya sebagai berikut: 
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Tabel 31. Harga Pokok Batik Jarik Per Unit dengan Sistem ABC 

Nama Batik Persiapan Kain Pola dan Lilin Pewarnaan Lorot Soga Finishing 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                          
Jarik 36242.71 41.92 35033.75 40.52 4143.47 4.79 1805.35 2.09 2706.25 3.13 6530.28 7.55 
                          

Unit HPP/Unit Margin Keuntungan Harga Jual 
Rp % Rp % Rp % 

              
300 86462 100 63538 73.49 150000 173.49
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Persentase alokasi biaya pada masing-masing cost driver terhadap 

harga pokok produksi pada cost pool batik jarik, menghasilkan 

perbandingan yang jelas sesuai dengan aktivitas yang dilalui oleh masing-

masing produksi batik. Biaya yang dikeluarkan untuk cost driver persiapan 

kain 41,92% untuk setiap batik, cost driver pola dan lilin 40,52%, cost 

driver pewarnaan 4,79%, cost driver lorot 2,09%, cost driver soga 3,13% 

dan cost driver finishing 7,55% dari harga pokok produksi. Alokasi biaya 

untuk cost driver lorot merupakan alokasi yang terkecil, sedangkan alokasi 

paling besar adalah cost driver persiapan kain. 

Perhitungan secara nominal dan persentase menghasilkan margin 

keuntungan yang diperoleh oleh batik jarik. Margin keuntungan dalam 

perhitungan angka nominal batik jarik sebesar Rp 63.538,00 dan dalam 

persentase margin keuntungan 73,49%. Penjabaran perolehan harga pokok 

batik dengan sistem Activity Based Costing adalah sebagai berikut: 

4.4.1 Persiapan Kain 

Aktivitas persiapan kain untuk memproses bahan sehingga siap 

untuk digunakan dalam proses selanjutnya. Persiapan kain ini 

mengeluarkan biaya-biaya untuk memperlancar proses persiapnan. Biaya-

biaya tersebut antara lain: 

4.4.1.1 Biaya Pembelian Bahan Baku 

Bahan baku dibeli dari supplier seharga Rp 50.000.000 untuk kain 

primisima sebanyak 3600 meter untuk kain batik kemeja, kain batik blus, 

kain batik rok, kain batik jarik dan kain batik bahan. 
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4.4.1.2 Biaya Tenaga Kerja 

Tenaga kerja pada bagian persiapan kain ada 5 orang, biaya yang 

dikeluarkan untuk 1 orang pekerja yaitu Rp 400.000,00 per bulan. 

Sehingga biaya tenaga kerja untuk persiapan kain selama 1 bulan 

berjumlah Rp 2.000.000,00. 

4.4.1.3 Biaya Listrik 

 Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian persiapan kain 

sebesar Rp 18.500,00 atau dialokasikan sebanyak 10%. 

4.4.1.4 Biaya Telepon 

Biaya telepon yang digunakan untuk aktivitas memesan bahan baku dari 

supplier dialokasikan sebesar 65% dari Rp 150.000,00 atau Rp 97.500,00. 

4.4.1.5 Biaya Gedung Pabrik 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian persiapan kain dialokasikan sebesar 25% yaitu Rp 55.000,00. 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-

masing, kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi kain batik 

dengan tujuan agar diketahui harga pokok produksi pada cost driver 

persiapan kain, maka perhitungannya pada tabel di bawah ini: 

Tabel 32. Alokasi Biaya Persiapan Kain 

Nama 
Batik 

BBB BTK B. listrik B. Telp B. Gedung B. Gudang Jumlah 

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                              

Jarik 34722.22 95.80 1388.89 3.83 12.85 0.04 67.71 0.19 38.19 0.11 12.85 0.04 36242.71 100 

                              
Sumber: Data primer yang diolah 
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Alokasi biaya persiapan kain pada masing-masing produksi 

disesuaikan dengan jumlah bahan yang digunakan per unit produksi. 

Alokasi biaya persiapan kain dengan angka nominal, biaya batik jarik 

terhadap harga pokok produksi adalah sebesar Rp 36.242,71. Harga pokok 

produksi pada cost driver persiapan kain, alokasi biaya yang terkandung 

pada masing-masing jenis batik berbeda-beda. Komponen biaya cost 

driver persiapan kain yang paling besar adalah biaya pembelian bahan 

baku dengan rata-rata sebesar 95,80%, sedangkan yang paling kecil yaitu 

biaya listrik dan biaya gudang sebesar 0,04%. 

4.4.2 Pola dan Lilin 

Cost driver yang kedua yaitu pola dan lilin, aktivitas ini merupakan 

menggambar pada kain sesuai dengan motif yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Biaya yang digunakan untuk pengecapan antara lain: 

4.4.2.1 Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja bagian pola dikerjakan oleh 8 orang dengan upah 

Rp450.000,00 per bulan atau Rp 3.600.000,00 untuk 8 orang tenaga kerja. 

Alokasi biaya tenaga kerja pada masing-masing batik jarik didasarkan 

pada jumlah kain sebanyak 3600 meter. Sehingga upah per meternya 

adalah Rp 1.000,00. Dengan alokasi biaya upah batik jarik 2,5 meter 

adalah Rp 2.500,00. 

4.4.2.2 Biaya Peralatan Pola 

Peralatan pola untuk kertas transparan (kertas roti/ kertas minyak), spidol 

hitam dan pensil dialokasikan sebesar Rp 2.500,00/ lembar (per unit). 
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4.4.2.3 Biaya Tenaga Kerja Lilin 

Biaya tenaga kerja lilin atau malam dikerjakan dengan sistem borongan 

sesuai dengan produk masing-masing denga perincian Rp 9.750.000,00 

untuk batik jarik dengan upah Rp 30.000,00 per potong. 

4.4.2.4 Biaya Gedung Pabrik 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian pola dan lilin dialokasikan sebesar 12% yaitu Rp 26.400,00. 

4.4.2.5 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian pola dan lilin 

sebesar Rp 22.200,00 atau dialokasikan sebanyak 12%. 

 Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitas masing-

masing, kemudian biaya dialokasikan pada produksi kain batik dengan 

tujuan diketahui harga pokok produksi, pada cost driver pola dan lilin 

perhitungannya pada tabel di bawah ini: 

Tabel 33. Alokasi Biaya Pola dan Lilin 

Nama 
Batik 

BTK 
B. Praltan 

Pola B. lilin/ malam B. Listrik B. Gedung Jumlah 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                          
Jarik 2500.00 7.14 2500.00 7.14 30000.00 85.63 15.42 0.04 18.33 0.05 35033.75 100
                          

Sumber: Data primer yang diolah 

Alokasi biaya pola dan lilin dengan angka nominal, biaya batik 

jarik terhadap harga pokok produksi adalah sebesar Rp 35.033,75. Harga 

pokok produksi pada cost driver pola dan lilin, alokasi biaya yang 
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terkandung pada masing-masing jenis batik berbeda-beda. Komponen 

biaya cost driver pola dan lilin yang paling besar adalah biaya lilin dan 

malam sebesar 85,63%, sedangkan yang paling kecil yaitu biaya 

listrikdengan rata-rata sebesar 0,04%. 

4.4.3 Pewarnaan 

Aktivitas selanjutnya dalam proses produksi batik yaitu cost driver 

pewarnaan. Bahan-bahan yang digunakan antara lain TRO/ detergent, 

Narphol AS, kostik soda, kelir merah, kelir biru, kelir hitam, kelir hijau, 

air panas dan air dingin. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada cost driver 

pewarnaan antara lain: 

4.4.3.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian pewarnaan ada 4 orang pekerja, dengan upah yang diterima per 

bulan sebesar Rp 550.000,00, jumlah upah bagian pewarnaan yaitu 

Rp2.200.000,00. Alokasi biaya tenaga kerja pada masing-masing batik 

jarik didasarkan pada jumlah kain sebanyak 3600 meter, sehingga upah per 

meternya sebesar Rp 611,11. Dengan alokasi biaya batik jarik 2,5 meter 

Rp 1.527,78. 

4.4.3.2 Biaya Bahan Warna 

Biaya bahan warna yaitu bahan yang digunakan untuk mewarnai setelah 

bahan dicap/ dililin. Bahan ini digunakan selama bulan November 2010 

sejumlah Rp 3.725.000,00. Alokasi kepada masing-masing batik dengan 

dasar meter kain yang akan di warnai, dengan perhitungan: 

Rp3.725.000,00/3600 = Rp 1034,72 per meter. 
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4.4.3.3 Biaya Gedung 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian pewarnaan dialokasikan sebesar 10,5% yaitu Rp 23.100,00. 

4.4.3.4 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian pewarnaan sebesar 

Rp 18.500,00 atau dialokasikan sebanyak 10%. 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitas masing-

masing, kemudian biaya dialokasikan pada produksi kain batik dengan 

tujuan diketahui harga pokok produksi, pada cost driver pewarnaan 

perhitungannya pada tabel di bawah ini: 

Tabel 34. Alokasi Biaya Pewarnaan 

Nama 
Batik 

BTK 
B. Bahan 

Warna B. Gedung B. Listrik Jumlah 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                      
Jarik 1527.78 36.87 2586.81 62.43 16.04 0.39 12.85 0.31 4143.47 100
                      

Sumber: Data primer yang diolah 

Alokasi biaya pewarnaan dengan angka nominal, biaya batik jarik 

terhadap harga pokok produksi adalah sebesar Rp 4.143,47. Komponen 

biaya cost driver pewarnaan terdiri dari biaya tenaga kerja 36,87%, biaya 

bahan warna 62,43%, biaya gedung 0,39% dan biaya listrik 0,31%. 

4.4.4 Lorot 

Cost driver yang ke empat yaitu lorot. Proses pelorotan bertujuan 

untuk melepaskan semua malam yang menempel di kain agar bisa bersih 
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sehingga motif dan warna batik terlihat jelas, yaitu dengan cara merebus 

kain pada air yang mendidih. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada proses 

ini antara lain: 

4.4.4.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian lorot batik terdapat 4 orang pekerja, upah yang diterima per bulan 

Rp 500.000,00. Jumlah upah bagian lorot sebesar Rp 2.000.000,00. 

Alokasi biaya tenaga kerja pada masing-masing batik jarik didasarkan 

pada jumlah kain sebanyak 3600 meter. Sehingga upah per meter sebesar 

Rp 555,56. Dengan alokasi biaya upah batik jarik 2,5 meter sebesar 

Rp1.388,89. 

4.4.4.2 Biaya Perawatan Peralatan Lorot 

Biaya perawatan peralatan lorot sebesar Rp 50.000,00 yang digunakan 

untuk perawatan tungku, tempat lorot, dan jemuran. Alokasi biaya 

perawatan didasarkan pada jumlah meter kain. Perhitungannya yaitu: 

Rp50.000/3600 = Rp 13,89. Dengan alokasi biaya perawatan batik jarik 

2,5 meter sebesar Rp 34,72. 

4.4.4.3 Biaya Bahan Bakar Tungku 

Proses pelorotan membutuhkan biaya bahan bakar tungku yang 

menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar. Selama bulan November 

biaya pembelian bahan bakar sejumlah Rp 500.000,00. Alokasi kepada 

masing-masing batik didasarkan pada ukuran panjang batik, sehingga 

dapat dihitung sebagai berikut: Rp 500.000,00/3600 = Rp 138,89 per 

meter. 
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4.4.4.4 Biaya Gedung Pabrik 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian lorot dialokasikan sebesar 12,5% yaitu Rp 27.500,00. 

4.4.4.5 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian lorot sebesar Rp 

22.200,00 atau dialokasikan sebanyak 12%. 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitas masing-

masing, kemudian biaya dialokasikan pada produksi kain batik dengan 

tujuan diketahui harga pokok produksi, pada cost driver lorot 

perhitungannya pada tabel di bawah ini: 

Tabel 35. Alokasi Biaya Lorot 

Nama 
Batik BTK 

B. Prwtan 
Praltan 
Lorot B. bhn bakar B. Gedung B. Listrik Jumlah 

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 
                          
Jarik 1388.89 76.93 34.72 1.92 347.22 19.23 19.10 1.06 15.42 0.85 1805.35 100
                          

Sumber: Data primer yang diolah 

Komponen biaya cost driver lorot yang paling besar adalah biaya 

tenaga kerja sebesar 76,93%, sedangkan yang paling kecil yaitu biaya 

lisrik sebesar 0,85%.  

4.4.5 Soga 

Aktivitas selanjutnya adalah soga yang merupakan proses 

pemberian warna coklat pada bagian yang masih kelihatan putih dengan 

mencelupkan ke dalam air yang sudah diberi bahan soga, kemudian 
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dibabarkan. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada kelompok aktivitas soga 

antara lain: 

4.4.5.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian soga batik terdapat 2 orang pekerja, upah yang diterima per bulan 

Rp 500.000,00. Alokasi biaya tenaga kerja bagian soga menggunakan 

dasar satuan meter produk yang dikerjakan yaitu 3600 meter. 

Perhitungannya sebagai berikut: Rp 1.000.000/3600 = Rp 277,78 per 

meter. 

4.4.5.2 Biaya Bahan Soga  

Biaya bahan soga atau yang biasa disebut sogan, yaitu bahan yang 

digunakan untuk memberi warna coklat pada bagian yang masih kelihatan 

putih pada kain batik. Selama produksi bulan November 2010 

menghabiskan bahan sogan sebesar Rp 2.325.000,00. Alokasi kepada 

masing-masing batik dengan dasar meter kain yang akan di soga, dengan 

perhitungan: Rp 2.325.000/3600 = Rp 645,83 per meter bahan soga siap 

dipakai. 

4.4.5.3 Biaya Gedung 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian soga dialokasikan sebesar 10% yaitu Rp 22.000,00. 
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4.4.5.4 Biaya Peralatan dan Perawatan 

Biaya sebesar Rp 50.000,00 digunakan untuk perawatan peralatan babar 

dan tungku babar, dan jemuran setelah dibabar. Alokasi perhitungannya 

yaitu: Rp 50.000/3600 = Rp 13,89 per meter. 

4.4.5.5 Biaya Bahan Bakar Tungku Babar 

Proses pembabaran membutuhkan biaya bahan bakar tungku dengan 

menggunakan kayu bakar, dengan jumlah Rp 500.000,00 selama bulan 

November 2010. Alokasi kepada masing-masing batik yaitu: 

Rp500.000/3600 = Rp 138,89 per meter. 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitas masing-

masing, kemudian biaya dialokasikan pada produksi kain batik dengan 

tujuan diketahui harga pokok produksi, pada cost driver soga 

perhitungannya pada tabel di bawah ini: 

Tabel 36. Alokasi Biaya Soga 

Nama 
Batik 

BTK B. Bahan Soga B. Gedung Prltn&Prwtn B. bahan bakar Jumlah 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                          
Jarik 694.44 25.66 1614.58 59.66 15.28 0.56 34.72 1.28 347.22 12.83 2706.25 100 
                          

Sumber: Data primer yang diolah 

Alokasi biaya soga dengan angka nominal, batik jarik terhadap 

harga pokok produksi adalah sebesar Rp 2.706,25. 

4.4.6 Finishing (Label) 

Finishing atau label merupakan proses akhir dari aktivitas 

produksi, yaitu pengepakan, pemberian label kemudian batik siap untuk 
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dijual. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada kelompok aktivitas ini antara 

lain: 

4.4.6.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian label dan finishing batik ditangani oleh 4 orang, upah yang 

diterima per bulan masing-masing Rp 500.000,00. Perhitungan alokasi 

biaya didasarkan pada satuan meter kain yang dikerjakan yaitu: 

Rp2.000.000,00/3600 = Rp 555,56 per meter. 

4.4.6.2 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian finishing sebesar 

Rp 55.500,00 atau dialokasikan sebanyak 30%. 

4.4.6.3 Biaya Telepon 

Biaya telepon yang digunakan pada cost driver terakhir (finishing) adalah 

untuk aktivitas menawarkan produk kepada para pelanggan dialokasikan 

sebesar 35% dari Rp 150.000,00 atau Rp 52.500,00. 

4.4.6.4 Biaya Gedung Pabrik 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian finishing dialokasikan sebesar 30% yaitu Rp 66.000,00. 

4.4.6.5 Biaya Gudang 

Pengalokasian biaya pada gudang didasarkan pada biaya listrik yang 

digunakan, dialokasikan sebesar 16% atau Rp 29.600,00. 
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4.4.6.6 Biaya Plastik dan Bahan Label 

Pada cost driver finishing menggunakan plastik dan stiker yang digunakan 

untuk melabel kain batik yang sudah jadi, dengan harga per unit sebesar 

Rp 5.000,00, sehingga untuk produk kain batik rok  pada bulan November 

yang berjumlah 300 unit diperlukan biaya sebesar Rp1.500.000,00. 

Setelah biaya dapat dialokasikan sesuai dengan aktivitasnya 

masing-masing, kemudian dialokasikan kepada produksi kain batik. 

Tabel 37. Alokasi Biaya Finishing/ Label 

Nama 
Batik 

BTK B. Listrik B. Telp B. Gedung B. Gudang B. Label Jumlah 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                              
Jarik 1388.89 21.27 38.54 0.59 36.46 0.56 45.83 0.70 20.56 0.31 5000 76.57 6530.28 100 
                              

Sumber: Data primer yang diolah 

Alokasi biaya finishing dengan angka nominal, batik jarik terhadap 

harga pokok produksi adalah sebesar Rp 6.530,28. 

 

Perbandingan Harga Pokok Produksi Batik Tulis Jarik Sistem 

Konvensional dengan Sistem Activity Based Costing 

Dalam penentuan harga pokok produksi jarik terutama biaya 

overhead pabrik (BOP) dengan sistem konvensional dan Activity Based 

Costing terdapat perbedaan. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

 



 

128 

Tabel 38. Harga Pokok Batik Jarik Per Unit dengan Sistem ABC   
Nama 
Batik 

Persiapan Kain Pola dan Lilin Pewarnaan Lorot Soga Finishing 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                          
Jarik 36242.71 41.92 35033.75 40.52 4143.47 4.79 1805.35 2.09 2706.25 3.13 6530.28 7.55 
                          

Unit HPP/Unit Margin Keuntungan Harga Jual 
Rp % Rp % Rp % 

              
300 86462 100 63538 73.49 150000 173.49 

              
 
 
Tabel 39. Harga Pokok Batik Jarik Per Unit dengan Sistem Konvensional 

Nama 
Batik Unit Satuan 

(m) 
BBB BTK BOP HPP Margin Harga Jual 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                              
Jarik 300 2.5 34722.22 40.63 38258.06 44.77 12470.97 14.59 85451 100 64549 75.54 150000 175.54 
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Persentase alokasi biaya pada masing-masing cost driver terhadap 

harga pokok produksi pada cost pool batik jarik, menghasilkan 

perbandingan yang jelas sesuai dengan aktivitas yang dilalui oleh masing-

masing produksi batik. Biaya yang dikeluarkan untuk cost driver persiapan 

kain 41,92% untuk setiap batik, cost driver pola dan lilin 40,52%, cost 

driver pewarnaan 4,79%, cost driver lorot 2,09%, cost driver soga 3,13% 

dan cost driver finishing 7,55%, dimana perhitungannya sudah jelas sesuai 

dengan aktivitas yang dilalui oleh produk batik rok. Margin keuntungan 

yang diperoleh oleh batik jarik adalah sebesar Rp 63.638,00. 

Penentuan harga pokok produksi jarikdengan sistem konvensional 

terutama dalam perhitungan biaya overhead pabrik (BOP) tidak dihitung 

secara jelas berdasarkan atas pemicu biaya dan sumber daya yang 

dikonsumsi oleh produk jarik karena harga pokok produksi dihitung 

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

biaya overhead pabrik pada produk jarik. Margin keuntungan yang 

diperoleh oleh batik jarik adalah sebesar Rp 64.549,00. Dalam penentuan 

harga pokok produksi jarik di atas diketahui bahwa margin keuntungan 

batik jarik pada sistem konvensional lebih besar daripada dengan sistem 

Activity Based Costing, hal ini disebabkan karena pembebanan BOP yang 

tidak tepat pada sistem konvensional dan tidak sesuai dengan pemicu 

biaya dan sumber daya yang dikonsumsi oleh produk jarik, dan hal ini 

akan berdampak pada pembebanan biaya produksi jarik. 
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4.5 Penentuan Harga Pokok Produksi dengan Activity Based Costing 

System pada Batik Tulis Kain Bahan 

Proses pembuatan batik bahan terdiri dari beberapa aktivitas yang 

dikelompokan dalam cost driver. Langkah selanjutnya yaitu 

mengidentifikasi jenis pengeluaran untuk aktivitas pada cost driver 

persiapan kain antara lain biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, 

biaya listrik, biaya telepon, biaya keamanan gedung pabrik, biaya 

perawatan gedung pabrik dan biaya gudang. Pada cost driver pola dan lilin 

antara lain biaya tenaga kerja, biaya peralatan pola, biaya keamanan 

gedung pabrik, biaya perawatan gedung pabrik, biaya listrik, biaya tenaga 

kerja lilin atau malam. Pada cost driver pewarnaan antara lain biaya tenaga 

kerja, biaya bahan warna, biaya keamanan gedung pabrik, biaya perawatan 

gedung pabrik, biaya listrik. Pada cost driver lorot antara lain biaya tenaga 

kerja, biaya perawatan peralatan tungku lorot, biaya bahan bakar tungku, 

biaya keamanan gedung pabrik, biaya perawatan gedung pabrik, biaya 

listrik. Pada cost driver soga antara lain biaya tenaga kerja, biaya bahan 

soga, biaya keamanan gedung pabrik, biaya perawatan gedung pabrik, 

biaya perawatan peralatan soga, biaya bahan bakar tungku babar. Pada 

cost driver finishing antara lain biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya 

telepon, biaya keamanan gedung pabrik, biaya perawatan gedung pabrik, 

biaya gudang pabrik, dan biaya label. Perhitungan harga pokok atau 

alokasi biaya pada masing-masing cost driver dengan menggunakan 

sistem Activity Based Costing hasilnya sebagai berikut: 
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Tabel 40. Harga Pokok Batik Kain Bahan Per Unit dengan Sistem ABC 

Nama Batik Persiapan Kain Pola dan Lilin Pewarnaan Lorot Soga Finishing 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                          
Kain Bahan 36242.71 41.92 35033.75 40.52 4143.47 4.79 1805.35 2.09 2706.25 3.13 6530.28 7.55 
                          

Unit HPP/Unit Margin Keuntungan Harga Jual 
Rp % Rp % Rp % 

              
500 86462 100 38538 44.57 125000 144.57
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Persentase alokasi biaya pada masing-masing cost driver terhadap 

harga pokok produksi pada cost pool batik kain bahan, menghasilkan 

perbandingan yang jelas sesuai dengan aktivitas yang dilalui oleh masing-

masing produksi batik. Biaya yang dikeluarkan untuk cost driver persiapan 

kain 41,92% untuk setiap batik, cost driver pola dan lilin 40,52%, cost 

driver pewarnaan 4,79%, cost driver lorot 2,09%, cost driver soga 3,13% 

dan cost driver finishing 7,55% dari harga pokok produksi. Alokasi biaya 

untuk cost driver lorot merupakan alokasi yang terkecil, sedangkan alokasi 

paling besar adalah cost driver persiapan kain. 

Perhitungan secara nominal dan persentase menghasilkan margin 

keuntungan yang diperoleh oleh batik kain bahan. Margin keuntungan dalam 

perhitungan angka nominal batik kain bahan sebesar Rp 38.538,00 dan dalam 

persentase margin keuntungan 44,57%. Penjabaran perolehan harga pokok 

batik dengan sistem Activity Based Costing adalah sebagai berikut: 

4.5.1 Persiapan Kain 

Aktivitas persiapan kain untuk memproses bahan sehingga siap 

untuk digunakan dalam proses selanjutnya. Persiapan kain ini 

mengeluarkan biaya-biaya untuk memperlancar proses persiapan. Biaya-

biaya tersebut antara lain: 

4.5.1.1 Biaya Pembelian Bahan Baku 

Bahan baku dibeli dari supplier seharga Rp 50.000.000 untuk kain 

primisima sebanyak 3600 meter untuk kain batik kemeja, kain batik blus, 

kain batik rok, kain batik jarik dan kain batik bahan. 
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4.5.1.2 Biaya Tenaga Kerja 

Tenaga kerja pada bagian persiapan kain ada 5 orang, biaya yang 

dikeluarkan untuk 1 orang pekerja yaitu Rp 400.000,00 per bulan. 

Sehingga biaya tenaga kerja untuk persiapan kain selama 1 bulan 

berjumlah Rp 2.000.000,00. 

4.5.1.3 Biaya Listrik 

 Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian persiapan kain 

sebesar Rp 18.500,00 atau dialokasikan sebanyak 10%. 

4.5.1.4 Biaya Telepon 

Biaya telepon yang digunakan untuk aktivitas memesan bahan baku dari 

supplier dialokasikan sebesar 65% dari Rp 150.000,00 atau Rp 97.500,00. 

4.5.1.5 Biaya Gedung Pabrik 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian persiapan kain dialokasikan sebesar 25% yaitu Rp 55.000,00. 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-

masing, kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi kain batik 

dengan tujuan agar diketahui harga pokok produksi pada cost driver 

persiapan kain, maka perhitungannya pada tabel di bawah ini: 

Tabel 41. Alokasi Biaya Persiapan Kain 
Nama 
Batik 

BBB BTK B. listrik B. Telp B. Gedung B. Gudang Jumlah 

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                              
Kain 
Bahan 34722.22 95.80 1388.89 3.83 12.85 0.04 67.71 0.19 38.19 0.11 12.85 0.04 36242.71 100 

                              
Sumber: Data primer yang diolah 
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Alokasi biaya persiapan kain pada masing-masing produksi 

disesuaikan dengan jumlah bahan yang digunakan per unit produksi. 

Alokasi biaya persiapan kain dengan angka nominal, biaya batik kain 

bahan terhadap harga pokok produksi adalah sebesar Rp 36.242,71. Harga 

pokok produksi pada cost driver persiapan kain, alokasi biaya yang 

terkandung pada masing-masing jenis batik berbeda-beda. Komponen 

biaya cost driver persiapan kain yang paling besar adalah biaya pembelian 

bahan baku dengan rata-rata sebesar 95,80%, sedangkan yang paling kecil 

yaitu biaya listrik dan biaya gudang sebesar 0,04%. 

4.5.2 Pola dan Lilin 

Cost driver yang kedua yaitu pola dan lilin, aktivitas ini merupakan 

menggambar pada kain sesuai dengan motif yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Biaya yang digunakan untuk pengecapan antara lain: 

4.5.2.1 Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja bagian pola dikerjakan oleh 8 orang dengan upah 

Rp450.000,00 per bulan atau Rp 3.600.000,00 untuk 8 orang tenaga kerja. 

Alokasi biaya tenaga kerja pada masing-masing batik kain bahan 

didasarkan pada jumlah kain sebanyak 3600 meter. Sehingga upah per 

meternya adalah Rp 1.000,00. Dengan alokasi biaya upah batik kain bahan 

2,5 meter adalah Rp 2.500,00. 

4.5.2.2 Biaya Peralatan Pola 

Peralatan pola untuk kertas transparan (kertas roti/ kertas minyak), spidol 

hitam dan pensil dialokasikan sebesar Rp 2.500,00/ lembar (per unit). 
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4.5.2.3 Biaya Tenaga Kerja Lilin 

Biaya tenaga kerja lilin atau malam dikerjakan dengan sistem borongan 

sesuai dengan produk masing-masing denga perincian Rp 9.750.000,00 

untuk batik kain bahan dengan upah Rp 30.000,00 per potong. 

4.5.2.4 Biaya Gedung Pabrik 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian pola dan lilin dialokasikan sebesar 12% yaitu Rp 26.400,00. 

4.5.2.5 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian pola dan lilin 

sebesar Rp 22.200,00 atau dialokasikan sebanyak 12%. 

 Pada cost driver pola dan lilin perhitungannya adalah pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 42. Alokasi Biaya Pola dan Lilin 

Nama 
Batik 

BTK B. Praltan Pola B. lilin/ malam B. Listrik B. Gedung Jumlah 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                          
Kain 
Bahan 2500.00 7.14 2500.00 7.14 30000.00 85.63 15.42 0.04 18.33 0.05 35033.75 100 
                          
Sumber: Data primer yang diolah 

Alokasi biaya pola dan lilin dengan angka nominal, biaya batik 

kain bahan terhadap harga pokok produksi adalah sebesar Rp 35.033,75. 

Harga pokok produksi pada cost driver pola dan lilin, alokasi biaya yang 

terkandung pada masing-masing jenis batik berbeda-beda. Komponen 

biaya cost driver pola dan lilin yang paling besar adalah biaya lilin dan 
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malam sebesar 85,63%, sedangkan yang paling kecil yaitu biaya listrik 

sebesar 0,04%. 

4.5.3 Pewarnaan 

Aktivitas selanjutnya dalam proses produksi batik yaitu cost driver 

pewarnaan. Bahan-bahan yang digunakan antara lain TRO/ detergent, 

Narphol AS, kostik soda, kelir merah, kelir biru, kelir hitam, kelir hijau, 

air panas dan air dingin. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada cost driver 

pewarnaan antara lain: 

4.5.3.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian pewarnaan ada 4 orang pekerja, dengan upah yang diterima per 

bulan sebesar Rp 550.000,00, jumlah upah bagian pewarnaan yaitu 

Rp2.200.000,00. Alokasi biaya tenaga kerja pada masing-masing batik 

kain bahan didasarkan pada jumlah kain sebanyak 3600 meter, sehingga 

upah per meternya sebesar Rp 611,11. Dengan alokasi biaya batik kain 

bahan 2,5 meter Rp 1.527,78. 

4.5.3.2 Biaya Bahan Warna 

Biaya bahan warna yaitu bahan yang digunakan untuk mewarnai setelah 

bahan dicap/ dililin. Bahan ini digunakan selama bulan November 2010 

sejumlah Rp 3.725.000,00. Alokasi kepada masing-masing batik dengan 

dasar meter kain yang akan di warnai, dengan perhitungan: 

Rp3.725.000,00/3600 = Rp 1034,72 per meter. 
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4.5.3.3 Biaya Gedung 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian pewarnaan dialokasikan sebesar 10,5% yaitu Rp 23.100,00. 

4.5.3.4 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian pewarnaan sebesar 

Rp 18.500,00 atau dialokasikan sebanyak 10%. 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-

masing, kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi kain batik 

dengan tujuan agar diketahui harga pokok produksi pada cost driver 

pewarnaan, maka perhitungannya pada tabel di bawah ini: 

Tabel 43. Alokasi Biaya Pewarnaan 

Nama 
Batik 

BTK 
B. Bahan 

Warna B. Gedung B. Listrik Jumlah 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                      
Kain 
Bahan 1527.78 36.87 2586.81 62.43 16.04 0.39 12.85 0.31 4143.47 100
                      

Sumber: Data primer yang diolah 

 

Alokasi biaya pewarnaan dengan angka nominal, biaya batik kain 

bahan terhadap harga pokok produksi adalah sebesar Rp 4.43,47. 

Komponen biaya cost driver pewarnaan terdiri dari biaya tenaga kerja 

36,87%, biaya bahan warna 62,43%, biaya gedung 0,39% dan biaya listrik 

0,31%. 
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4.5.4 Lorot 

Cost driver yang ke empat yaitu lorot. Proses pelorotan bertujuan 

untuk melepaskan semua malam yang menempel di kain agar bisa bersih 

sehingga motif dan warna batik terlihat jelas, yaitu dengan cara merebus 

kain pada air yang mendidih. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada proses 

ini antara lain: 

4.5.4.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian lorot batik terdapat 4 orang pekerja, upah yang diterima per bulan 

Rp 500.000,00. Jumlah upah bagian lorot sebesar Rp 2.000.000,00. 

Alokasi biaya tenaga kerja pada masing-masing batik kain bahan 

didasarkan pada jumlah kain sebanyak 3600 meter. Sehingga upah per 

meter sebesar Rp 555,56. Dengan alokasi biaya upah batik kain bahan 2,5 

meter sebesar Rp1.388,89. 

4.5.4.2 Biaya Perawatan Peralatan Lorot 

Biaya perawatan peralatan lorot sebesar Rp 50.000,00 yang digunakan 

untuk perawatan tungku, tempat lorot, dan jemuran. Alokasi biaya 

perawatan didasarkan pada jumlah meter kain. Perhitungannya yaitu: 

Rp50.000/3600 = Rp 13,89. Dengan alokasi biaya perawatan batik kain 

bahan 2,5 meter sebesar Rp 34,72. 

4.5.4.3 Biaya Bahan Bakar Tungku 

Proses pelorotan membutuhkan biaya bahan bakar tungku yang 

menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar. Selama bulan November 

biaya pembelian bahan bakar sejumlah Rp 500.000,00. Alokasi kepada 
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masing-masing batik didasarkan pada ukuran panjang batik, sehingga 

dapat dihitung sebagai berikut: Rp 500.000,00/3600 = Rp 138,89 per 

meter. 

4.5.4.4 Biaya Gedung Pabrik 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian lorot dialokasikan sebesar 12,5% yaitu Rp 27.500,00. 

4.5.4.5 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian lorot sebesar Rp 

22.200,00 atau dialokasikan sebanyak 12%. 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitas masing-

masing, kemudian biaya dialokasikan pada produksi kain batik dengan 

tujuan diketahui harga pokok produksi, pada cost driver lorot 

perhitungannya pada tabel di bawah ini: 

Tabel 44. Alokasi Biaya Lorot 

Nama 
Batik BTK 

B. Prwtan 
Praltan 
Lorot B. bhn bakar B. Gedung B. Listrik Jumlah 

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 
                          
Kain 
Bahan 1388.89 76.93 34.72 1.92 347.22 19.23 19.10 1.06 15.42 0.85 1805.35 100
                          
Sumber: Data primer yang diolah 

Komponen biaya cost driver lorot yang paling besar adalah biaya 

tenaga kerja sebesar 76,93%, sedangkan yang paling kecil yaitu biaya 

listrik sebesar 0,85%.  
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4.5.5 Soga 

Aktivitas selanjutnya adalah soga yang merupakan proses 

pemberian warna coklat pada bagian yang masih kelihatan putih dengan 

mencelupkan ke dalam air yang sudah diberi bahan soga, kemudian 

dibabarkan. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada kelompok aktivitas soga 

antara lain: 

4.5.5.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian soga batik terdapat 2 orang pekerja, upah yang diterima per bulan 

Rp 500.000,00. Alokasi biaya tenaga kerja bagian soga menggunakan 

dasar satuan meter produk yang dikerjakan yaitu 3600 meter. 

Perhitungannya sebagai berikut: Rp 1.000.000/3600 = Rp 277,78 per 

meter. 

4.5.5.2 Biaya Bahan Soga  

Biaya bahan soga atau yang biasa disebut sogan, yaitu bahan yang 

digunakan untuk memberi warna coklat pada bagian yang masih kelihatan 

putih pada kain batik. Selama produksi bulan November 2010 

menghabiskan bahan sogan sebesar Rp 2.325.000,00. Alokasi kepada 

masing-masing batik dengan dasar meter kain yang akan di soga, dengan 

perhitungan: Rp 2.325.000/3600 = Rp 645,83 per meter bahan soga siap 

dipakai. 
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4.5.5.3 Biaya Gedung 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian soga dialokasikan sebesar 10% yaitu Rp 22.000,00. 

4.5.5.4 Biaya Peralatan dan Perawatan 

Biaya sebesar Rp 50.000,00 digunakan untuk perawatan peralatan babar 

dan tungku babar, dan jemuran setelah dibabar. Alokasi perhitungannya 

yaitu: Rp 50.000/3600 = Rp 13,89 per meter. 

4.5.5.5 Biaya Bahan Bakar Tungku Babar 

Proses pembabaran membutuhkan biaya bahan bakar tungku dengan 

menggunakan kayu bakar, dengan jumlah Rp 500.000,00 selama bulan 

November 2010. Alokasi kepada masing-masing batik yaitu: 

Rp500.000/3600 = Rp 138,89 per meter. 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitas masing-

masing, kemudian biaya dialokasikan pada produksi kain batik dengan 

tujuan diketahui harga pokok produksi, pada cost driver soga 

perhitungannya pada tabel di bawah ini: 

Tabel 45. Alokasi Biaya Soga 

Nama 
Batik 

BTK B. Bahan Soga B. Gedung Prltn&Prwtn 
B. bahan 

bakar Jumlah
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %

                         
Kain 
Bahan 694.44 25.66 1614.58 59.66 15.28 0.56 34.72 1.28 347.22 12.83 2706.25 1
                         

Sumber: Data primer yang diolah 
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Alokasi biaya soga dengan angka nominal, batik kain bahan 

terhadap harga pokok produksi adalah sebesar Rp 2.706,25. 

4.5.6 Finishing (Label) 

Finishing atau label merupakan proses akhir dari aktivitas 

produksi, yaitu pengepakan, pemberian label kemudian batik siap untuk 

dijual. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada kelompok aktivitas ini antara 

lain: 

4.5.6.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian label dan finishing batik ditangani oleh 4 orang, upah yang 

diterima per bulan masing-masing Rp 500.000,00. Perhitungan alokasi 

biaya didasarkan pada satuan meter kain yang dikerjakan yaitu: 

Rp2.000.000,00/3600 = Rp 555,56 per meter. 

4.5.6.2 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian finishing sebesar 

Rp 55.500,00 atau dialokasikan sebanyak 30%. 

4.5.6.3 Biaya Telepon 

Biaya telepon yang digunakan pada cost driver terakhir (finishing) adalah 

untuk aktivitas menawarkan produk kepada para pelanggan dialokasikan 

sebesar 35% dari Rp 150.000,00 atau Rp 52.500,00. 

4.5.6.4 Biaya Gedung Pabrik 

Biaya keamanan gedung pabrik sebesar Rp 120.000,00 dan biaya 

perawatan gedung pabrik sebesar Rp 100.000,00. Biaya gedung pabrik 

bagian finishing dialokasikan sebesar 30% yaitu Rp 66.000,00. 
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4.5.6.5 Biaya Gudang 

Pengalokasian biaya pada gudang didasarkan pada biaya listrik yang 

digunakan, dialokasikan sebesar 16% atau Rp 29.600,00. 

4.5.6.6 Biaya Plastik dan Bahan Label 

Pada cost driver finishing menggunakan plastik dan stiker yang digunakan 

untuk melabel kain batik yang sudah jadi, dengan harga per unit sebesar 

Rp 5.000,00, sehingga untuk produk kain batik rok  pada bulan November 

yang berjumlah 500 unit diperlukan biaya sebesar Rp2.500.000,00. 

Setelah biaya dapat dialokasikan sesuai dengan aktivitasnya 

masing-masing, kemudian dialokasikan kepada produksi kain batik. 

Tabel 46. Alokasi Biaya Finishing/ Label 

Nama 
Batik 

BTK B. Listrik B. Telp B. Gedung B. Gudang B. Label Jumlah 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                              
Kain 
Bahan 1388.89 21.27 38.54 0.59 36.46 0.56 45.83 0.70 20.56 0.31 5000 76.57 6530.28 100 
                              

Sumber: Data primer yang diolah 

Alokasi biaya finishing dengan angka nominal, batik jarik terhadap 

harga pokok produksi adalah sebesar Rp 6.530,28. 

 

Perbandingan Harga Pokok Produksi Batik Tulis Kain Bahan Sistem 

Konvensional dengan Sistem Activity Based Costing 

Dalam penentuan harga pokok produksi kain bahan terutama biaya 

overhead pabrik (BOP) dengan sistem konvensional dan Activity Based 
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Costing terdapat perbedaan. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 47. Harga Pokok Batik Kain Bahan Per Unit dengan Sistem ABC 

Nama Batik Persiapan Kain Pola dan Lilin Pewarnaan Lorot Soga Finishing 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                          
Kain Bahan 36242.71 41.92 35033.75 40.52 4143.47 4.79 1805.35 2.09 2706.25 3.13 6530.28 7.55 
                          

Unit HPP/Unit Margin Keuntungan Harga Jual 
Rp % Rp % Rp % 

              
500 86462 100 38538 44.57 125000 144.57 

              
 
Tabel 48. Harga Pokok Batik Kain Bahan Per Unit dengan Sistem Konvensional 

Nama Batik Unit Satuan 
(m) 

BBB BTK BOP HPP Margin Harga Jual 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

                              
Kain Bahan 500 2.5 34722.22 40.92 38258.06 44.77 12470.97 14.70 85451 100 39549 31.64 125000 131.64 
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Persentase alokasi biaya pada masing-masing cost driver terhadap 

harga pokok produksi pada cost pool batik kain bahan, menghasilkan 

perbandingan yang jelas sesuai dengan aktivitas yang dilalui oleh masing-

masing produksi batik. Biaya yang dikeluarkan untuk cost driver persiapan 

kain 41,92% untuk setiap batik, cost driver pola dan lilin 40,52%, cost 

driver pewarnaan 4,79%, cost driver lorot 2,09%, cost driver soga 3,13% 

dan cost driver finishing 7,55%, dimana perhitungannya sudah jelas sesuai 

dengan aktivitas yang dilalui oleh produk batik kain bahan. Margin 

keuntungan yang diperoleh oleh batik kain bahan adalah sebesar 

Rp38.538,00. 

Penentuan harga pokok produksi kain bahan dengan sistem 

konvensional terutama dalam perhitungan biaya overhead pabrik (BOP) 

karena harga pokok produksi dihitung dengan cara menjumlahkan biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik pada produk 

kain bahan. Margin keuntungan yang diperoleh oleh batik kain bahan 

adalah sebesar Rp 40.136,00. Dalam penentuan harga pokok produksi jarik 

di atas diketahui bahwa margin keuntungan batik kain bahan pada sistem 

konvensional lebih besar daripada dengan sistem Activity Based Costing, 

hal ini disebabkan karena pembebanan BOP yang tidak tepat pada sistem 

konvensional dan tidak sesuai dengan pemicu biaya dan sumber daya yang 

dikonsumsi oleh produk kain bahan, dan hal ini akan berdampak pada 

pembebanan biaya produksi kain bahan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan antara lain: 

1. Pendekatan sistem Activity Based Costing untuk menentukan harga pokok 

produksi pada cost pool batik kemeja dalam penentuan harga pokok 

produksi kemeja panjang diketahui bahwa harga pokok produksi kemeja 

panjang pada sistem konvensional lebih rendah daripada dengan sistem 

Activity Based Costing, hal ini berarti perusahaan mengalami undervalue. 

Sedangkan untuk penentuan harga pokok produksi kemeja pendek 

diketahui bahwa harga pokok produksi dengan system konvensional lebih 

tinggi daripada dengan menggunakan sistem Activity Based Costing, hal 

ini berarti perusahaan mengalami overvalue. Apabila kedua produk itu 

dibandingkan maka pelanggan akan lebih memelih untuk membeli kemeja 

panjang saja daripada membeli kemeja pendek. 

2. Pendekatan sistem Activity Based Costing untuk menentukan harga pokok 

produksi pada cost pool batik blus diketahui bahwa harga pokok produksi 

pada sistem konvensional lebih tinggi daripada dengan sistem Activity 

Based Costing, hal ini berarti perusahaan mengalami overvalue yang akan 
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menyebabkan pelanggan lebih memilih untuk membeli produk blus pada 

perusahaan yang lainnya karena harga pokok produksi yang terlalu tinggi. 

3. Pendekatan sistem Activity Based Costing untuk menentukan harga pokok 

produksi pada cost pool batik rok diketahui bahwa harga pokok produksi 

pada sistem konvensional lebih tinggi daripada dengan sistem Activity 

Based Costing, hal ini berarti perusahaan mengalami overvalue yang akan 

menyebabkan pelanggan lebih memilih untuk membeli produk batik rok 

pada perusahaan yang lainnya karena harga pokok produksi yang terlalu 

tinggi. 

4. Pendekatan sistem Activity Based Costing untuk menentukan harga pokok 

produksi pada cost pool batik jarik diketahui bahwa harga pokok produksi 

pada sistem konvensional lebih rendah daripada dengan sistem Activity 

Based Costing, hal ini berarti perusahaan mengalami undervalue yang 

akan menyebabkan pelanggan lebih memilih untuk membeli produk batik 

jarik saja karena harga pokok produksi yang lebih rendah menguntungkan 

bagi pihak pelanggan tapi perusahaan lama-kelamaan akan mengalami 

kerugian. 

5. Pendekatan sistem Activity Based Costing untuk menentukan harga pokok 

produksi pada cost pool batik kain bahan diketahui bahwa harga pokok 

produksi pada sistem konvensional lebih rendah daripada dengan sistem 

Activity Based Costing, hal ini berarti perusahaan mengalami undervalue 

yang akan menyebabkan pelanggan lebih memilih untuk membeli produk 

batik kain bahan saja saja karena harga pokok produksi yang lebih rendah 
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menguntungkan bagi pihak pelanggan tapi perusahaan lama-kelamaan 

akan mengalami kerugian. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dari hasil 

penelitian ini adalah:  

1. Bagi pengusaha batik tulis “Tunjung Biru”, Banjarnegara disarankan 

menggunakan sistem Activity Based Costing dengan tujuan penentuan 

harga pokok produksi yang lebih akurat. 

2. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis disarankan 

untuk: 

a. Menggunakan objek penelitian perusahaan yang memiliki diverensiasi 

produk produk selain perusahaan batik. 

b. Menggunakan metode lain selain Activity Based Costing dalam 

penentuan harga pokok produksi salah satunya yaitu dengan metode 

Job Order Costing. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 
Responden   : 

Status dalam perusahaan : 

1. Perusahaan anda bergerak di bidang batik, produk apa sajakah yang anda 

buat ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan batik tulis? 

a. …………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………….…….. 

c. …………………………………………………………………………... 

d. …………………………………………………………………….......... 

e. …………………………………………………………………………... 

3. Berapa jumlah batik yang di buat untuk bulan November ? 

Produk    Jumlah unit 

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

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

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

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

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

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

4. Berapa jumlah penjualan untuk bulan November untuk masing-masing 

produk? 

Produk    Jumlah unit 

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

............   ................. 
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A. BIAYA BAHAN BAKU 

1. Bahan baku apa saja yang dibutuhkan batik tulis “Tunjung Biru” dalam 

pembuatan batik? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

2. Berapa harga beli bahan baku yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam bulan 

November? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

3. Berapa jumlah bahan baku yang dibeli dan digunakan dalam pembuatan batik 

selama 1 bulan? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

B. BIAYA TENAGA KERJA 

1. Berapa besarnya upah tenaga kerja masing-masing bagian dalam pembuatan 

batik setiap bulannya? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Berapa jumlah tenaga kerja yang ada pada perusahaan batik “Tunjung Biru” 

dalam proses pembuatan batik? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Berapa jumlah biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan setiap 

bulannya? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

C. BIAYA OPERASIONAL PABRIK 

1. Berapa besarnya biaya operasional pabrik pada aktivitas persiapan kain per 

produk setiap bulannya? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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2. Berapa besarnya biaya operasional pabrik pada aktivitas pola dan lilin per 

produk setiap bulannya? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Berapa besarnya biaya operasional pabrik pada aktivitas pewarnaan per 

produk setiap bulannya? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Berapa besarnya biaya operasional pabrik pada aktivitas lorot per produk 

setiap bulannya? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Berapa besarnya biaya operasional pabrik pada aktivitas soga per produk 

setiap bulannya? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. Berapa besarnya biaya operasional pabrik pada aktivitas label dan finishing 

per produk setiap bulannya? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

1. Persiapan kain 

                                   Produk 

Biaya 

Kemeja Blues Rok Jarik Bahan 

Biaya pembelian bahan baku: 

a. Kain yang dibutuhkan selama 1 

bulan 

b. Harga kain yang digunakan 

c. Biaya pesan yang dikeluarkan 

dalam pembelian 

d. Biaya angkut pembelian bahan 

baku 
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Biaya tenaga kerja: 

Upah tenaga kerja bagian persiapan 

kain 

     

Biaya overhead pabrik: 

a. Biaya listrik 

b. Biaya telepon 

c. Biaya gedung 

d. Biaya gudang 

     

 

2. Biaya Pola dan Lilin 

                                   Produk 

Biaya 

Kemeja Blues Rok Jarik Bahan 

Biaya tenaga kerja: 

Upah tenaga kerja bagian pola 

     

Biaya overhead pabrik: 

a. Biaya peralatan pola 

b. Biaya gedung 

c. Biaya listrik 

d. Biaya tenaga lilin atau malam 

     

 

3. Pewarnaan 

                                   Produk 

Biaya 

Kemeja Blues Rok Jarik Bahan 

Biaya tenaga kerja: 

Upah tenaga kerja bagian 

pewarnaan 

     

Biaya overhead pabrik: 

a. Biaya bahan warna 

b. Biaya gedung 

c. Biaya listrik 
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4. Lorot 

                                   Produk 

Biaya 

Kemeja Blues Rok Jarik Bahan 

Biaya tenaga kerja: 

Upah tenaga kerja bagian lorot 

     

Biaya overhead pabrik: 

a. Biaya perawatan tungku lorot 

b. Biaya bahan bakar tungku 

c. Biaya gedung 

d. Biaya listrik 

     

 

5. Soga 

                                   Produk 

Biaya 

Kemeja Blues Rok Jarik Bahan 

Biaya tenaga kerja: 

Upah tenaga kerja bagian soga 

     

Biaya overhead pabrik: 

a. Biaya bahan soga 

b. Biaya gedung 

c. Biaya peralatan dan perawatan 

soga 

d. Biaya bahan bakar tungku babar 

     

 

6. Finishing 

                                   Produk 

Biaya 

Kemeja Blues Rok Jarik Bahan 

Biaya tenaga kerja: 

Upah tenaga kerja bagian finishing 

     

Biaya overhead pabrik: 

a. Biaya listrik 
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b. Biaya telepon 

c. Biaya gedung 

d. Biaya gudang 

e. Biaya label 

 

 

DATA PRODUKSI BATIK 

Bulan November 2010 
 

1. Batik Kemeja 

a. Batik kemeja panjang      200 potong 

b. Batik kemeja pendek      125 potong 

2. Batik Blus        225 potong 

3. Batik Rok        200 potong 

4. Batik Jarik        300 potong 

5. Batik Kain Bahan       500 potong 
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DATA PEMAKAIAN TENAGA KERJA 

BULAN NOVEMBER 2010 
 

Daftar upah tenaga kerja: 

1. Bagian Persiapan Kain 

5 orang @ Rp 400.000,00     Rp    1.200.000,00 

2. Bagian Pola 

8 orang @ Rp 450.000,00     Rp    3.600.000,00 

3. Bagian Lilin atau Malam 

a. Batik kemeja 

Kemeja Panjang  Rp 30.000 x 200 = Rp 6.000.000,00 

Kemeja Pendek  Rp 30.000 x 125 = Rp 3.750.000,00 

b. Batik Blus  Rp 30.000 x 225 = Rp 6.750.000,00 

c. Batik Rok  Rp 30.000 x 200 = Rp 6.000.000,00 

d. Batik Jarik  Rp 30.000 x 300 = Rp 9.000.000,00 

e. Batik Kain Bahan Rp 30.000 x 500 = Rp15.000.000,00 

Rp   46.500.000,00 

4. Bagian Pewarnaan 

4 orang @ Rp 550.000,00     Rp    2.200.000,00 

5. Bagian Lorot 

4 orang @ Rp 500.000,00     Rp    2.000.000,00 

6. Bagian Soga 

2 orang @ Rp 500.000,00     Rp    1.000.000,00 

7. Bagian Finishing/ Label 

4 orang @ Rp 500.000,00     Rp    2.000.000,00 

Jumlah       Rp  59.300.000,00 

Jumlah upah untuk bagian produksi yaitu Rp  59.300.000,00 
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DATA BIAYA OVERHEAD PABRIK 

Bulan November 2010 
 

1. Biaya Listrik      Rp   185.000,00 

2. Biaya Telepon      Rp   150.000,00 

3. Biaya Keamanan Gedung Pabrik    Rp   120.000,00 

4. Biaya Perawatan Gedung Pabrik    Rp   100.000,00 

5. Biaya Peralatan Pola     Rp 3.875.000,00 

6. Biaya Bahan Warna     Rp 3.725.000,00 

7. Biaya Bahan Sogan     Rp 2.325.000,00 

8. Biaya Bahan Label      Rp 7.750.000,00 

9. Biaya Perawatan Tungku Lorot    Rp     50.000,00 

10. Biaya bahan bakar Tungku Lorot    Rp   500.000,00 

11. Biaya bahan bakar Tungku Babar    Rp   500.000,00 

12. Biaya Perawatan Peralatan Soga    Rp     50.000,00 

Rp19.330.000,00 
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PEMAKAIAN BAHAN BAKU 

Bulan November 2010 
 

1. Batik Kemeja 

a. Batik kemeja panjang      2,5 meter 

b. Batik kemeja pendek         2 meter 

2. Batik Blus          2 meter 

3. Batik Rok           2 meter 

4. Batik Jarik       2,5 meter 

5. Batik Kain Bahan       2,5 meter 

Keterangan: 

Bahan baku kain dibeli sampai gudang dengan harga Rp 12.500 untuk kain 

primisima. 

 

 

 


