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SARI 
 

Setyaningsih, Siti Laeni. 2011. “Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi 
berdasarkan Sistem Activity Based Costing (ABC) pada Pabrik Roti Sumber 
Rejeki Gunungpati”. Manajemen Keuangan. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I Dra. Palupiningdyah, M.Si. Pembimbing II Dr. 
H. Achmad Slamet. 114 halaman, 1 gambar, 43 tabel. 
 
Kata Kunci: Biaya Bahan Baku (BBB), Biaya Tenaga Kerja (BTK), Biaya 

Overhead Pabrik (BOP) 
 
 Penentuan harga pokok produksi yang lebih akurat dapat dilakukan dengan 
menggunakan metode yang tepat. Salah satu metode tersebut adalah sistem 
Activity Based Costing (ABC).  Karena dengan 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 based 
cost driver. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara menentukan 
harga pokok produksi berdasarkan sistem Activity Based Costing (ABC). Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penentuan harga pokok 
produksi berdasarkan sistem Activity Based Costing (ABC).  
 Objek penelitian ini adalah biaya-biaya yang menjadi fokus dari aktivitas 
dalam pembuatan roti untuk menentukan alokasi biaya bahan baku, biaya tenaga 
kerja, dan biaya overhead pabrik ke produksi. Jenis penelitian adalah kualitatif 
berdasarkan eksplanatory research, digunakan untuk mengkaji secara mendalam 
tentang penerapan sistem Activity Based Costing dalam penentuan harga pokok 
pada pabrik roti Sumber Rejeki Gunungpati.   
 Hasil penelitian diperoleh harga pokok produksi dengan menggunakan 
sistem Activity Based Costing (ABC) pada cost poll roti sumber rejeki sebesar Rp 
420,60 dengan keuntungan sebesar Rp 229,40, pada cost poll roti brownies 
sebesar Rp 260,97 dengan keuntungan sebesar Rp 69,03, pada cost poll roti coklat 
wijen sebesar Rp 250,61 dengan keuntungan sebesar Rp 79,39, dan cost poll roti 
bolu sebesar Rp 603,82 dengan keuntungan sebesar Rp 96,18.  
 Simpulan dari penelitian yaitu pendekatan sistem Activity Based Costing 
untuk menentukan harga pokok produksi pada masing-masing cost pool roti sudah 
sesuai karena pembagian biaya sudah jelas berdasarkan pemicu biaya dan sumber 
daya yag dikonsumsi, sedangkan yang belum terkalkulasi dengan baik pada biaya 
produksi khususnya Biaya Overhead Pabrik (BOP) yaitu biaya penyusutan 
peralatan, perlengkapan administrasi, dan gaji pemilik. Biaya-biaya tersebut akan 
menambah harga pokok produksi.  

Bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian sejenis untuk 
menggunakan subjek usaha kecil, mikro, menengah, khususnya yang 
memproduksi produk lebih dari satu jenis produk. Penelitian yang selanjutnya 
diharapkan lebih komprehensip atau 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 Penelitian 

Seiring dengan ketatnya persaingan di dunia industri dewasa ini, maka 

sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap perusahaan untuk selalu 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses produksinya guna meningkatkan 

daya saing perusahaannya. Dalam kondisi persaingan yang semakin kompetitif, 

kondisi membubungnya biaya, mengerutnya laba, menajamnya persaingan 

merupakan penyebab perusahaan mencari cara merampingkan kegiatan usaha dan 

mengumpulkan data yang lebih akurat untuk mengambil keputusan, sehingga 

berbagai aspek haruslah dipertimbangkan oleh perusahaan, untuk 

mempertahankan diri dalam lingkungan yang kompetisinya semakin berat 

tersebut. Perusahaan harus senantiasa meningkatkan nilai perusahaan melalui 

kualitas produk, harga, pelayanan, kecepatan waktu (delivery) serta beberapa 

faktor lain.    

Perhitungan harga pokok per unit menurut Hariadi (2002: 67) merupakan 

kegiatan yang sangat penting dilakukan perusahaan, karena dapat dijadikan dasar 

untuk menilai persediaan, harga pokok penjualan, perhitungan laba dan sejumlah 

keputusan lainnya.  

 Perhitungan harga pokok produksi dengan sistem Activity Based Costing 

menurut Supriyono (2007: 270) sangat penting dilakukan karena dapat 
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meningkatkan ketelitian pembebanan biaya produksi. Sistem Activity Based 

Costing tidak hanya meningkatkan ketelitian pembebanan biaya, namun juga 

menyediakan informasi tentang biaya berbagai aktivitas sehingga memungkinkan 

manajemen memfokuskan diri pada aktivitas-aktivitas yang memberikan peluang 

untuk melakukan penghematan biaya dengan cara menyederhanakan aktivitas, 

melaksanakan aktivitas dengan lebih efisien, meniadakan aktivitas yang tak 

bernilai tambah dan sebagainya.  

 Perhitungan harga pokok produksi yang tepat akan menyebabkan 

penentuan harga jual suatu produk dapat diketahui dan ditentukan dengan tepat 

sehingga perusahaan dapat mengetahui dengan jelas laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Sedangkan penentuan harga pokok produksi yang tidak tepat akan 

menyebabkan penentuan harga jual produk yang tidak tepat. Hal ini akan 

mengakibatkan perhitungan harga jual yang terlalu tinggi ataupun harga jual yang 

terlalu rendah dari harga pokok produksi. Penentuan harga jual yang terlalu 

rendah dari harga pokok akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena 

perusahaan tidak dapat menutup biaya-biaya yang telah dikeluarkan berkaitan 

dengan produk tersebut. Sedangkan jika penentuan harga jual produk terlalu tinggi 

akan menyebabkan berkurangnya minat konsumen untuk membeli produk 

tersebut karena harga produk yang terlalu tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Hariadi (2002: 67) bahwa penentuan harga pokok yang tidak tepat juga akan 

mempengaruhi keputusan pengambilan keputusan oleh manajemen, misalnya 

keputusan untuk menerima atau menolak suatu pesanan pada perusahaan yang 
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menghasilkan barang berdasarkan pesanan dan keputusan untuk meneruskan atau 

menutup perusahaan tersebut.   

 Supriyono (2007: 259) juga mengemukakan bahwa keakuratan 

pembebanan biaya pada objek biaya sangat penting bagi para pemakai informasi 

biaya.  Tujuan keakuratan adalah untuk mengukur dan membebankan biaya 

sumber-sumber yang dikonsumsi oleh suatu objek biaya. Ketidakakuratan 

pembebanan biaya akan menimbulkan distorsi pembebanan biaya. Distorsi biaya 

akan mengakibatkan kesalahan penentuan biaya, pembuatan keputusan, 

perencanaan dan pengendalian.   Distorsi biaya yang terjadi akan menimbulkan   

pembebanan biaya yang terlalu tinggi (cost overstated atau cost overrun) untuk 

produk bervolume banyak dan pembebanan biaya yang terlalu rendah (cost 

understated atau cost underrun) untuk produk yang bervolume sedikit. 

 Sistem penentuan harga pokok dengan pendekatan tradisional 

menggunakan ukuran berdasarkan unit yang berarti bahwa biaya overhead 

berkaitan dengan unit yang diproduksi. Hariadi (2002: 78) mengemukakan bahwa 

sistem biaya tradisional cenderung akan membebankan biaya overhead yang lebih 

tinggi terhadap produk yang volume produksinya lebih banyak dibanding produk 

lain yang diproduksi lebih sedikit. Sesuai dengan pendapat Blocher et.al (2007: 

215) yaitu semakin lama biaya overhead pabrik semakin banyak, seperti biaya 

persiapan, penanganan bahan baku, desain serta penelitian dan pengembangan 

produk yang tidak berkaitan dengan unit yang diproduksi. Hal inilah yang 

menyebabkan penentuan harga pokok produksi berdasarkan unit tidak akurat. 
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 Penentuan harga pokok produk yang lebih akurat dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode yang tepat. Salah satu metode tersebut adalah sistem 

penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Activity Based Costing (ABC) menurut 

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

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

pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk obyek biaya tersebut. 

Activity Based Costing (ABC) membebankan biaya overhead pabrik ke obyek 

biaya seperti produk atau jasa dengan mengidentifikasi sumber daya dan aktivitas 

juga biayanya serta jumlah yang dibutuhkan unutk memproduksi output. Dengan 

menggunakan penggerak biaya konsumsi sumber daya, perusahaan menentukan 

biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas atau pusat aktivitas (tempat 

penampungan biaya aktivitas) dan menghitung biaya dari suatu unit aktivitas. 

Kemudian perusahaan membebankan biaya dari suatu aktivitas atau pusat 

aktivitas ke produk atau jasa dengan mengalikan biaya dari setiap aktivitas dengan 

jumlah aktivitas yang dikonsumsi oleh setiap obyek biaya.       

 Activity Based Costing (ABC) didesain dengan keyakinan dasar bahwa 

biaya hanya dapat dikurangi secara signifikan melalui pengelolaan terhadap 

penyebab timbulnya biaya, yaitu aktivitas. Pengelolaan aktivitas ditujukan untuk 

mengerahkan dan mengarahkan seluruh aktivitas organisasi ke penyediaan 

produk/jasa bagi kepentingan pemuasan kebutuhan customers. Sistem Activity 

Based Costing (ABC) bertujuan untuk mengalokasikan biaya ke transaksi dari 

aktivitas yang dilaksanakan dalam organisasi dan kemudian mengalokasikan 
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biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap 

produk. 

 Horngren et.al (2000: 172) mengemukakan bahwa sistem Activity Based 

Costing (ABC) merupakan sistem yang membentuk kelompok biaya berdasarkan 

aktivitas secara terstruktur dengan dasar alokasi yang membentuk kelompok biaya 

berdasarkan aktivitas tertentu, yang merupakan pemicu biaya untuk kelompok 

biaya tersebut. Sistem ini akan menghasilkan perhitungan biaya aktivitas yang 

lebih akurat. Sehingga pengalokasian biaya ke produk dengan menghitung dasar 

alokasi biaya dari setiap aktivitas yang digunakan produk yang berbeda akan 

menghasilkan perhitungan biaya produk yang lebih akurat pula.    

 Pabrik Roti Sumber Rejeki adalah industri yang memproduksi roti. Lokasi 

pabrik berada di jalan Kyai Sabrang No. 5 Sabrangan, Gunungpati. Pabrik Roti 

Sumber Rejeki mempunyai 99 tenaga kerja. Pabrik Roti Sumber  Rejeki 

memproduksi 4 macam jenis yaitu : roti sumber rejeki, roti brownies, roti coklat 

wijen dan roti bolu. Bahan baku yang digunakan yaitu tepung terigu, gula pasir, 

telur dan bahan-bahan tambahan yaitu margarin, minyak nabati, gula jawa, coklat, 

garam, nanas dan wijen. Proses pembuatan roti terdiri dari beberapa tahapan yaitu 

: persiapan bahan, pembuatan adonan, pencetakan, pemanggangan, pengemasan, 

pengiriman.  Fakta yang ada dilapangan menunjukkan bahwa usaha yang 

dijalankan oleh pabrik roti Sumber Rejeki masih menggunakan sistem tradisional 

dalam menentukan harga pokok produksinya, ini terbukti bahwa pembebanan 

biaya overhead pabrik masih menggunakan sistem berdasarkan unit yang 

diproduksi. Hal ini menyebabkan setiap produk mengkonsumsi biaya overhead 
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yang sama bukan berdasarkan pada aktivitas-aktivitas yang menyertai masing-

masing produk dan pembebanan produknya tidak menggunakan pemicu biaya 

yang tepat sehingga menyebabkan banyak timbulnya biaya yang tidak efisien 

yang dibebankan ke produk tersebut. Pabrik roti Sumber Rejeki memproduksi 

barang tidak dalam kelangkaan atau memproduksi berdasarkan proses. Hal ini 

menyebabkan perusahaan harus, menghadapi persaingan yang tajam sehingga 

penentuan harga pokok produksi untuk penetapan harga jual sangat penting untuk 

dilaksanakan.  

 Dari paparan teori di atas dan fakta yang ada dilapangan menunjukkan 

terjadinya kesenjangan antara teori dan fakta yang ada yaitu bahwa sistem 

penentuan harga pokok produksi secara tradisional tidak dapat digunakan untuk 

menentukan harga pokok produksi secara akurat. Hal ini menyebabkan penetapan 

harga yang terjadi kurang tepat dan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh 

produsen. Oleh karena itu konsep Activity Based Costing (ABC) sesuai untuk 

menciptakan efisiensi dalam perusahaan karena dalam konsep tersebut biaya yang 

dicatat dalam harga pokok produksi didasarkan pada aktivitas yang dilakukan. 

 Persaingan yang tajam untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dan  

belum adanya penelitian di pabrik roti Sumber Rejeki tentang sistem penentuan 

harga pokok produksi, mendorong peneliti untuk menganalisis penentuan harga 

pokok produksi berdasarkan sistem Activity Based Costing (ABC) pada pabrik roti 

“Sumber Rejeki” Gunungpati 
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 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pabrik roti Sumber Rejeki berupa konsep tentang sistem penentuan harga pokok 

produksi dengan menggunakan sistem Activity Based Costing (ABC).    

 

1.2  Perumusan Masalah 

Penentuan harga pokok produksi menjadi hal yang sangat penting dalam 

perusahaan sebagai dasar penentuan dalam menentukan harga pokok penjualan, agar 

tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain. 

Sistem Activity Based Costing (ABC) Adalah sistem perhitungan biaya produksi 

berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh tiap produk. Perhitungan biaya pokok 

produksi dengan sistem Activity Based Costing (ABC) menurut Hansen & Mowen (2006: 

154) memerlukan empat tahap yaitu pengidentifikasian aktivitas dan atributnya, 

pembebanan biaya ke aktivitas, pembebanan biaya aktivtas pada aktivitas lain dan 

pembebanan biaya pada produk. Di pabrik roti Sumber Rejeki terdiri dari empat cost poll 

yaitu cost poll roti sumber rejeki, cost poll roti brownies, cost poll roti coklat wijen dan 

cost poll bolu. Di pabrik roti Sumber Rejeki penentuan harga pokok produksi dengan cara 

menjumlahkan semua biaya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi roti kemudian 

dibagi dengan jumlah produksi roti, sehingga menyebabkan semua jenis roti 

mengkonsumsi biaya overhead dengan proporsi yang sama. Hal ini akan mengakibatkan 

penetapan harga pokok produksi kurang tepat. Sesuai dengan uraian di atas maka timbul 

permasalahan sebagai berikut :    

1. Bagaimana cara menentukan harga pokok produksi yang tepat berdasarkan sistem 

Activity Based Costing (ABC) pada cost poll roti sumber rejeki? 

2. Bagaimana cara menentukan harga pokok produksi yang tepat berdasarkan sistem 

Activity Based Costing (ABC) pada cost poll roti brownies? 
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3. Bagaimana cara menentukan harga pokok produksi yang tepat berdasarkan sistem 

Activity Based Costing (ABC) pada cost poll roti coklat wijen? 

4. Bagaimana cara menentukan harga pokok produksi yang tepat berdasarkan sistem 

Activity Based Costing (ABC) pada cost poll roti bolu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti mengadakan penelitian ini sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penentuan harga pokok produksi 

berdasarkan sistem Activity Based Costing (ABC) pada roti Sumber Rejeki. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penentuan harga pokok produksi 

berdasarkan sistem Activity Based Costing (ABC) pada roti brownies. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis penentuan harga pokok produksi 

berdasarkan sistem Activity Based Costing (ABC) pada roti coklat wijen. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis penentuan harga pokok produksi 

berdasarkan sistem Activity Based Costing (ABC) pada roti bolu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :  

1.4.1  Manfaat Teoritis 

  Hasil penelitian ini secara teoritis dapat menghasilkan konsep 

mengenai penerapan sistem Activity Based Costing (ABC) yang diterapkan 

pada pabrik roti Sumber Rejeki Gunungpati sebagai penentuan harga 

pokok produksi roti. 
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1.4.2  Manfaat Praktis 

a. Bagi pabrik roti Sumber Rejeki, dapat memberikan masukan berupa konsep 

sistem Activity Based Costing (ABC) dalam menentukan harga pokok 

produksi yang lebih akurat.  

b. Bagi civitas akademika, dapat menambah informasi mengenai sistem Activity 

Based Costing (ABC) dan sebagai bahan kajian dalam penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Harga Pokok Produksi 

2.1.1 Pengertian Harga Pokok Produksi  

 Harga pokok produksi menurut Hansen & Mowen (2006: 53) 

mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan.  

Biaya yang hanya dibebankan ke barang yang diselesaikan adalah biaya 

manufaktur bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Bila 

perusahaan memproduksi produk tunggal maka biaya rata-rata per unit dapat 

dihitung dengan membagi harga pokok produksi dengan unit yang diproduksi. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harga pokok produksi adalah 

biaya yang berkaitan langsung dengan proses produksi yang meliputi biaya bahan 

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

2.1.2   Klasifikasi Biaya 

 Biaya menurut Mulyadi (1999: 8) adalah pengorbanan sumber ekonomi, 

yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan 

terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan biaya (cost) menurut Simamora (1999: 

36) adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang 

diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau di masa mendatang bagi 

organisasi.  

 Biaya secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga yaitu :     

1. Biaya Bahan Baku (BBB) 
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      Biaya bahan baku menurut Simamora (2000: 547) adalah biaya 

yang digunakan untuk memperoleh bahan baku yang akan diolah menjadi 

produk jadi. Sedangkan biaya bahan baku langsung (direct material costs) 

menurut Horngren et.al (2005: 45) adalah biaya perolehan seluruh bahan 

baku yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari objek biaya (barang 

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

dengan cara ekonomis.  Dari beberapa pengertian tentang biaya bahan 

baku maka dapat disimpulkan bahwa biaya bahan baku adalah total biaya 

yang dikeluarkan untuk penyediaan bahan utama produk yang diproduksi.  

2. Biaya Tenaga Kerja (BTK) 

      Biaya tenaga kerja langsung (direct labor) menurut Simamora 

(2000: 547) adalah upah karyawan-karyawan pabrik yang dapat secara 

fisik dan mudah ditelusuri dalam pengolahan bahan baku menjadi produk 

jadi. Sedangkan biaya tenaga kerja manufaktur langsung (direct 

manufacturing labor costs) menurut Horngren et.al (2005: 45) meliputi 

kompensasi atas seluruh tenaga kerja manufaktur yang dapat dilacak ke 

objek biaya (barang dalam proses kemudian barang jadi) dengan cara 

ekonomis.  Dari beberapa pengertian tentang biaya tenaga kerja maka 

dapat disimpulkan bahwa biaya tenaga kerja adalah biaya balas jasa yang 

diberikan perusahaan kepada karyawan yang terlibat secara langsung 

dalam proses produksi.  
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3. Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

      Biaya overhead pabrik menurut Simamora (2000: 547) adalah 

biaya-biaya yang secara tidak langsung berkaitan dengan pengolahan 

produk jadi. Biaya overhead pabrik meliputi : biaya bahan baku penolong, 

tenaga kerja tidak langsung, penyusutan pabrik dan mesin, asuransi, pajak, 

dan biaya pemeliharaan fasilitas pabrik. Sedangkan biaya manufaktur tidak 

langsung (indirect manufacturing costs) menurut Horngren et.al (2005: 

45) adalah seluruh biaya manufaktur yang terkait dengan objek biaya 

(barang dalam proses kemudian barang jadi) namun tidak dapat dilacak ke 

objek biaya secara ekonomis. Dari beberapa pengertian tentang biaya 

overhead pabrik maka dapat disimpulkan bahwa biaya overhead pabrik 

adalah biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga 

kerja langsung. 

Klasifikasi biaya menurut Tunggal (1993: 7) ada 8 kategori yaitu : 

1. Elemen suatu produk 

a. Material (Bahan) adalah bahan utama yang digunakan dalam produksi, 

terdiri dari bahan langsung dan bahan tidak langsung. 

b. Upah (Labour) adalah fisik atau usaha mental yang dikeluarkan dalam 

produksi suatu produk, terdiri dari upah langsung dan upah tidak 

langsung. 

c. Overhead pabrik adalah semua biaya manufakturing tidak langsung yang 

digunakan dalam proses produksi, akan tetapi tidak dapat secara 

langsung diidentifikasi dengan produk tertentu. Terdiri dari bahan tidak 

langsung dan upah tidak langsung. 
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2. Hubungan dengan produksi 

a. Biaya utama (prime cost) adalah jumlah bahan langsung dan upah 

langsung. 

b. Biaya konversi (conversion cost) adalah jumlah upah langsung dan 

overhead pabrik. 

3.  Hubungan terhadap volume 

a. Biaya variabel adalah biaya total yang berubah dalam proporsi yang 

langsung terhadap perubahan dalam volume atau keluaran, dalam jarak 

yang relevan, sedangkan biaya unit tetap konstan. 

b. Biaya tetap adalah jumlah biaya tetap konstan dalam suatu relevant 

range dari keluaran, sedangkan biaya tetap per unit berbeda dengan 

keluaran. 

c. Biaya campuran (mixed cost) adalah biaya yang mempunyai karakteristik 

baik biaya variabel maupun biaya tetap. 

4.  Kemampuan untuk ditelusuri 

a. Biaya langsung (direct cost) 

b. Biaya tidak langsung (indirect cost) 

5.  Departemen di mana terjadinya biaya 

a. Departemen produksi adalah suatu departemen di mana proses produksi 

dilaksanakan. 

b. Departemen jasa adalah suatu departemen yang tidak secara langsung 

terlibat dalam proses produksi, akan tetapi mungkin memberikan suatu 

servis kepada departemen produksi dan juga departemen lain dalam 

perusahaan. 
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6.  Area fungsional 

a. Biaya manufakturing/produksi adalah biaya-biaya yang berhubungan 

dengan produksi suatu item. 

b. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang terjadi dalam menjual suatu 

produk atau jasa. 

c. Biaya administrasi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengarahkan, 

mengendalikan, dan mengoperasi suatu perusahaan. 

d. Biaya keuangan adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan 

mendapatkan dana untuk operasi perusahaan. 

7.  Periode dibebankan ke pendapatan 

a. Biaya produk adalah biaya yang secara langsung dan tidak langsung 

dapat diidentifisir dengan produk. 

b. Biaya periode (period cost) adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan 

dengan produk (baik langsung maupun tidak langsung) dan mereka 

dibiayakan secepatnya. 

8.  Berhubungan dengan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan 

keputusan 

a. Biaya standar dan biaya yang dianggarkan. Biaya standar adalah suatu 

biaya unit standar atau yang diproyeksikan untuk bahan langsung, upah 

langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya yang dianggarkan adalah 

suatu biaya total untuk aktivitas masa yang akan datang. 

b. Biaya yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Biaya yang 

dapat dikendalikan (controllable costs) adalah biaya yang dapat secara 

langsung dipengaruhi oleh manajer unit. Biaya yang tidak dapat 

dikendalikan (non controllable costs) adalah biaya yang tidak secara 
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langsung diadministrasikan pada tingkat tertentu dari otoritas 

manajemen. 

c. Biaya committed dan biaya tetap diskresioner. Biaya committed 

(committed costs) adalah biaya yang penting untuk kontinuitas 

organisasi. Biaya tetap diskresioner (discretionary ficed costs) dapat 

bervariasi dari suatu tahun ke tahun berikutnya, dimonitor oleh 

manajemen, dan tidak perlu harus meningkat. 

d. Biaya relevan dan tidak relevan. Biaya relevan (relevant costs) adalah 

biaya-biaya yang secara langsung dipengaruhi oleh pilihan alternatif 

dari manajemen. Biaya tidak relevan (irrelevant costs) adalah biaya-

biaya yang tidak dipengaruhi oleh keputusan manajemen. 

e. Biaya diferensial (differential costs) adalah perbedaan dalam biaya yang 

diakibatkan keputusan manajemen untuk mengambil suatu tindakan 

alternatif. Jika meningkat disebut biaya inkremental (incremental costs) 

dan jika menurun disebut biaya dekremental (decremental costs). 

f. Biaya kesempatan (opportunity costs) adalah nilai yang dapat diukur atas 

manfaat yang hilang karena manajemen memilih suatu tindakan 

alternatif. 

g. Biaya shut-down (shut down costs) adalah biaya tetap yang terjadi 

walaupun tidak ada produksi.    

2.1.3 Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi 

Blocher et.al (2001: 551) mengemukakan bahwa pada dasarnya ada dua macam 

sistem penentuan biaya produk yang digunakan dalam jenis industri yang berbeda yaitu 

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

berdasarkan proses (process costing).   
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1.  Penentuan Biaya Berdasarkan Pesanan (Job Costing) 

 Merupakan sistem penentuan biaya produk yang mengakumulasikan dan 

membebankan biaya ke pesanan tertentu.  

 Karakteristik usaha perusahaan yang menggunakan sistem penentuan 

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

a. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus  

b. Produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh 

pemesan. 

c. Produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan. 

     Manfaat harga pokok produksi berdasarkan pesanan adalah : 

a. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan 

b. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan 

c. Memantau realisasi biaya produksi 

d. Menghitung laba atau rugi tiap pesanan 

e. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam 

proses yang disajikan dalam neraca   

2. Penentuan Biaya Berdasarkan Proses (Process Costing) 

 Mengakumulasikan biaya produk atau jasa berdasarkan proses atau 

departemen dan kemudian membebankan biaya tersebut ke sejumlah besar 

produk yang hampir identik. 

 Karakteristik usaha perusahaan yang menggunakan sistem penentuan 

biaya berdasarkan proses yaitu : 

a. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar 

b. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama 
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c. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang 

berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. 

Manfaat Harga Pokok Produksi berdasarkan proses adalah :  

1. Menentukan harga jual produk 

2. Memantau realisasi biaya produksi 

3. Menghitung laba atau rugi periodik 

4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses 

yang disajikan dalam neraca. 

Tabel 2.1 Perbedaan Sistem Biaya Pesanan dan Sistem Biaya Proses  

Sistem Biaya Pesanan (Job Costing) Sistem Biaya Proses (Process Costing) 

1. Biaya diakumulasikan berdasarkan 

biaya 

2. Produk dan jasa berbeda-beda 

 

3. Biaya perunit dihitung dengan cara 

membagi biaya pesanan total dengan 

unit produk atau jasa yang 

diproduksi. Penghitungan biaya per 

unit dilakukan pada saat pesanan 

telah selesai  

1. Biaya diakumulasikan berdasarkan 

proses atau departemen 

2. Produk atau jasa homogen 

diproduksi secara masal 

3. Biaya perunit dihitung dengan cara 

membagi biaya proses total dalam 

suatu periode dengan unit produk 

atau jasa yang dihasilkan. 

Perhitungan biaya perunit 

dilakukan pada setiap akhir 

periode.  

Sumber : Blocher et.al (2001: 553) 

2.2 Sistem Biaya Tradisional 

2.2.1 Pengertian Sistem Biaya Tradisional 

 Sistem biaya tradisional menurut Supriyono (2007: 263) hanya 

membebankan biaya pada produk sebesar biaya produksinya. Dalam sistem 
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tradisional biaya produk terdiri dari tiga elemen biaya yaitu : biaya bahan baku, 

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

merupakan biaya langsung yang pembebanannya dapat dilakukan secara akurat 

dengan menggunakan pelacakan langsung atau pelacakan driver. Sedangkan 

pembebanan biaya overhead pabrik akan menimbulkan masalah karena biaya 

overhead tidak memiliki hubungan masukan-keluaran yang dapat diobservasi 

secara fisik. 

 Tarif biaya overhead pabrik dalam sistem tradisional merupakan tarif 

biaya overhead tunggal untuk seluruh pabrik atau sekelompok tarif biaya 

overhead dengan berbagai tarif untuk departemen atau divisi yang berbeda. Tarif 

biaya overhead ini menggunakan aktivitas berdasarkan jumlah output untuk 

membebankan (atau menyebarkan) biaya overhead pabrik pada produk atau jasa. 

Sistem biaya tradisional menyebarkan biaya secara merata sehingga setiap objek 

biaya (produk maupun jasa) menerima jumlah yang sama. 

 Tarif biaya overhead yang berlaku di seluruh bagian pabrik menggunakan 

satu tarif untuk seluruh operasi (pabrik atau kantor) untuk membebankan biaya 

dari sumber daya tidak langsung pada produk atau jasa. Dasar yang dipilih untuk 

membebankan biaya overhead biasanya adalah total jam tenaga kerja langsung 

atau biaya tenaga kerja langsung dari pabrik atau operasi. Tarif biaya overhead 

yang berlaku di seluruh pabrik ditentukan dengan membagi total biaya overhead 

yang dianggarkan dengan total jam tenaga kerja langsung atau total biaya tenaga 

kerja langsung yang dianggarkan. Tarif biaya overhead yang berlaku di seluruh 

bagian pabrik mengasumsikan bahwa seluruh produk atau jasa memperoleh 
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keuntungan dari mengonsumsi biaya overhead secara proporsional terhadap 

jumlah aktivitas yang dipilih (penggerak) untuk membebankan biaya overhead. 

 Metode tarif biaya overhead per departemen menggunakan penggerak 

berdasarkan volume yang terpisah-pisah untuk menentukan tarif biaya overhead 

pada setiap departemen produksi. Setiap departemen dapat menggunakan 

penggerak yang berbeda atau sama dengan satu tarif biaya overhead untuk tiap 

departemen. Biaya produk berdasarkan tarif per departemen cenderung lebih 

akurat daripada berdasarkan tarif yang berlaku di seluruh bagian perusahaan 

karena tarif per departemen dapat menunjukkan perbedaan dalam jumlah dan jenis 

sumber daya yang dikonsumsi selama proses produksi produk di departemen yang 

berbeda.  

 Sistem biaya tradisional dirancang untuk menentukan biaya produk secara 

keseluruhan, bukan berdasarkan karakteristik-karakteristik unit produksi dalam 

operasi yang berbeda, menggunakan penggerak biaya yang berlaku di seluruh 

bagian perusahaan atau per departemen dan mengabaikan perbedaan dalam 

aktivitas untuk produk atau proses produksi yang berbeda dalam pabrik atau 

departemen, menggunakan volume aktivitas untuk seluruh operasi seperti jam 

atau nilai dolar (satuan mata uang) tenaga kerja sebagai dasar untuk 

mendistribusikan biaya overhead ke seluruh produk sementara aktivitas tertentu 

adalah bagian kecil dari aktivitas produksi keseluruhan dan kurang menekankan 

analisis produk jangka panjang.     
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2.2.2 Keterbatasan Sistem Biaya Tradisional 

 Sistem perhitungan biaya tradisional cukup memadai ketika teknologi 

stabil, ragam produk terbatas, serta biaya tenaga kerja dan bahan baku langsung 

mendominasi biaya produk. Ketika perubahan lingkungan manufaktur dan bisnis 

mengalami kemajuan di bidang teknologi produksi, perubahan lingkungan 

kompetitif, ekspansi dalam diversitas produk, dan kenaikan yang luar biasa dalam 

jumlah dan kategori biaya overhead telah membuat sistem perhitungan biaya 

tradisional tidak lagi menjadi sistem perhitungan biaya produk yang akurat dan 

dapat diandalkan.  

 Keterbatasan utama sistem penentuan biaya tradisional adalah penggunaan 

tarif tunggal (tarif overhead yang berlaku di seluruh pabrik) dan tarif overhead per 

departemen. Penggunaan kedua tarif ini menyebabkan penentuan biaya produksi 

tidak akurat, khususnya pada perusahaan dengan operasi produksi yang kompleks 

(perusahaan dengan beragam produk atau proses produksi yang heterogen). 

Sistem biaya tradisional cenderung membuat penyesuaian dengan menggunakan 

intuisi dan cenderung kurang tepat atas informasi biaya berdasarkan volume tanpa 

memahami dampak keseluruhannya sehingga mendistorsi informasi biaya. 

Informasi biaya yang tidak akurat dapat mengarah pada hasil-hasil strategis yang 

tidak diinginkan, seperti keputusan lini produk yang salah, penetapan harga yang 

tidak realistis, dan alokasi sumber daya yang tidak efektif. 

2.2.3 Distorsi Sistem Biaya Tradisional 

 Faktor-faktor yang menyebabkan distorsi sistem biaya tradisional menurut 

Hansen & Mowen (2006: 148) ada dua yaitu : 
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1. Proporsi biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit terhadap total 

biaya overhead adalah besar 

2. Tingkat keanekaragaman produk adalah sama. 

 Hal ini senada dengan yang di ungkapkan oleh Hariadi (2002: 78) bahwa 

sedikitnya ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya distorsi pembebanan 

overhead yaitu : 

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

total biaya overhead adalah signifikan 

2. Jenis produk yang dihasilkan sangat bervariasi.       

 Besarnya biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit dapat terjadi 

jika produk yang dihasilkan bervariasi dalam hal volume, ukuran dan tingkat 

kesulitan. 

2.2.4   Tanda-Tanda Kelemahan Sistem Biaya Tradisional 

 Sistem biaya tradisional adalah sistem biaya yang ketinggalan jaman atau 

telah usang.   

 Tanda-tanda dari sistem biaya yang ketinggalan jaman menurut Hansen & 

Mowen (2006: 148) yaitu : 

1. Hasil dari penawaran yang sulit dijelaskan  

2. Harga pesaing tampak tidak wajar rendahnya 

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

4. Manajer operasional ingin menghentikan produk-produk yang kelihatannya 

menguntungkan 

5. Margin laba sulit untuk dijelaskan 
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6. Perusahaan memiliki cerukan yang menghasilkan keuntungan yang tinggi 

hanya bagi perusahaan sendiri 

7. Pelanggan tidak mengeluh atas naiknya harga 

8. Departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberikan data 

biaya bagi proyek khusus 

9. Beberapa departemen menggunakan sistem akuntansi biayanya sendiri 

10. Biaya produk berubah karena perubahan dalam peraturan pelaporan 

keuangan. 

 Menurut Supriyono (2007: 267) sistem biaya yang usang menimbulkan 

gejala-gejala sebagai berikut : 

1. Karena terjadi distorsi biaya maka penawaran sulit dijelaskan  

2. Karena produk bervolume banyak dibebani biaya per unit terlalu besar maka 

harga jual yang ditawarkan pada konsumen terlalu besar pula dibandingkan 

dengan para pesaing perusahaan 

3. Harga yang diminta konsumen untuk suatu produk bervolume banyak 

mungkin sudah menguntungkan, namun ditolak perusahaan karena biaya per 

unitnya terdistorsi menjadi tinggi 

4. Karena produk bervolume sedikit dibebani biaya per unit terlalu kecil maka 

harga jual yang ditawarkan pada konsumen terlalu kecil pula dibandingkan 

dengan para pesaing perusahaan sehingga produk ini laku keras 

5. Produk bervolume sedikit kelihatannya laba, namun sebenarnya mungkin 

rugi karena biaya per unitnya dibebani terlalu kecil 

6. Konsumen tidak mengeluh terhadap kenaikan harga jual produk bervolume 

rendah, hal ini disebabkan biaya per unitnya terdistorsi terlalu rendah 
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sehingga para pesaing yang biaya per unitnya tepat menjual produk yang 

sama dengan harga yang jauh lebih mahal 

7. Meskipun labanya tampak tinggi (namun sebenarnya mungkin rugi), manajer 

produksi ingin menghentikan produk bervolume kecil karena lebih sulit 

dibuat 

8. Departemen akuntansi dan manajemen puncak tidak banyak memperhatikan 

penyempurnaan sistem akuntansi biaya yang digunakan perusahaan dan para 

pengguna informasi biaya merasa informasi yang diperolehnya tidak 

bermanfaat dan bahkan menyesatkan.     

2.2.5 Kelemahan Sistem Biaya Tradisional 

 Sistem biaya tradisional berdasar tarif tunggal biaya overhead pabrik dan 

tarif departemental biaya overhead pabrik hanya cocok dalam lingkungan 

pemanufakturan tradisional dan persaingan level domestik. Dalam lingkungan 

pemanufakturan maju dan persaingan level global akan menimbulkan distorsi 

biaya. Distorsi biaya tersebut dalam bentuk pembebanan biaya yang terlalu tinggi 

(cost overstated atau cost overrun) untuk produk bervolume banyak dan 

pembebanan biaya yang terlalu rendah (cost understated atau cost underuun) 

untuk produk yang bervolume sedikit.    

 

2.3      Sistem Activity Based Costing (ABC) 

2.3.1 Pengertian Activity Based Costing (ABC) 

Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas (Activity Based Costing - ABC) 

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

membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti produk, jasa, atau 
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pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya tersebut. Dasar 

pemikiran pendekatan perhitungan biaya ini adalah bahwa produk atau jasa 

perusahaan merupakan hasil dari aktivitas dan aktivitas tersebut menggunakan 

sumber daya yang menyebabkan timbulnya biaya. 

Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas (Activity Based Costing - ABC) 

menurut Mulyadi (2003: 53) adalah sistem informasi biaya berbasis aktivitas yang 

didesain untuk memotivasi personel dalam melakukan pengurangan biaya dalam 

jangka panjang melalui pengelolaan aktivitas. Sedangkan perhitungan biaya 

berdasarkan aktivitas – Activity Based Costing (ABC) menurut Garrison et.al 

(2006: 440) adalah metode perhitungan biaya (costing) yang dirancang untuk 

menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk keputusan strategis dan 

keputusan lainnya yang mungkin akan mempengaruhi kapasitas dan juga biaya 

tetap.   

2.3.2 Konsep Dasar Activity Based Costing (ABC) 

Ada dua keyakinan dasar yang melandasi sistem Activity Based Costing 

(ABC) menurut Mulyadi (2003: 52) yaitu :  

1. Cost is caused adalah biaya ada penyebabnya, dan penyebab biaya adalah 

aktivitas. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang aktivitas 

yang menjadi penyebab timbulnya biaya akan menempatkan personel 

perusahaan pada posisi dapat mempengaruhi biaya. Sistem Activity Based 

Costing (ABC) berangkat dari kenyakinan 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 adalah penyebab terjadinya biaya yaitu 

aktivitas dapat dikelola. Melalui pengelolaan terhadap aktivitas yang 

menjadi penyebab terjadinya biaya, personel perusahaan dapat 

mempengaruhi biaya. Pengelolaan terhadap aktivitas memerlukan berbagai 

informasi tentang aktivitas.     

2.3.3   Kondisi Penyebab Perlunya Sistem Activity Based Costing (ABC) 

 Kondisi-kondisi yang mendasari penerapan sistem Activity Based Costing 

(ABC) menurut Supriyono (2007: 281) yaitu : 

1. Perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk 

   Perusahaan yang hanya menghasilkan satu jenis produk tidak 

memerlukan sistem Activity Based Costing (ABC) karena tidak timbul 

masalah keakuratan pembebanan biaya. Jika perusahaan menghasilkan 

beberapa jenis produk dengan menggunakan fasilitas yang sama 

(common products) maka biaya overhead pabrik merupakan biaya 

bersama untuk seluruh produk yang dihasilkan. Masalah ini dapat 

diselesaikan dengan menggunakan sistem Activity Based Costing 

(ABC)  karena sistem Activity Based Costing (ABC) menentukan 

driver-driver biaya untuk mengidentifikasikan biaya overhead pabrik 

yang dikonsumsi oleh masing-masing produk.  

2. Biaya Overhead Pabrik berlevel nonunit jumlahnya besar 

  Biaya berbasis nonunit harus merupakan persentase signifikan 

dari biaya overhead pabrik. Jika biaya-biaya berbasis nonunit 

jumlahnya kecil, maka sistem Activity Based Costing (ABC) belum 
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diperlukan sehingga perusahaan masih dapat menggunakan sistem 

biaya tradisional. 

3. Diversitas produk 

  Diversitas produk mengakibatkan rasio-rasio konsumsi antara 

aktivitas-aktivitas berbasis unit dan nonunit berbeda-beda. Jika dalam 

suatu perusahaan mempunyai diversitas produk maka diperlukan 

penerapan sistem Acitvity Based Costing (ABC). Namun jika berbagai 

jenis produk menggunakan aktivitas-aktivitas berbasis unit dan 

nonunit dengan rasio yang relatif sama, berarti diversitas produk 

relatif rendah sehingga tidak ada masalah jika digunakan sistem biaya 

tradisional.    

2.3.4 Identifikasi Aktivitas 

 Cara untuk memahami aktivitas dan bagaimana aktivitas tersebut 

digabungkan  dalam lima tingkat menurut Hansen & Mowen (2006: 162) yaitu :   

1. Aktivitas tingkat unit (unit-level activity) adalah aktivitas yang dilakukan 

setiap kali suatu unit diproduksi. Contoh permesinan dan perakitan adalah 

aktivitas yang dikerjakan tiap kali suatu unit diproduksi. Biaya aktivitas 

tingkat unit bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi.   

2. Aktivitas tingkat batch (batch-level activity) adalah aktivitas yang 

dilakukan setiap suatu batch produk diproduksi. Batch adalah 

sekelompok produk atau jasa yang diproduksi dalam satu kali proses.  

Biaya aktivitas tingkat batch bervariasi dengan jumlah batch tetapi 

tetap terhadap jumlah unit pada setiap batch. Contoh penyetelan, 

jadwal produksi dan penanganan bahan.  
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3. Aktivitas tingkat produk (product-level activity) adalah aktivitas 

yang dilakukan bila diperlukan untuk mendukung berbagai produk 

yang diproduksi oleh perusahaan. Aktivitas ini dan biayanya 

cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan jenis produk yang 

berbeda. Contoh pemasaran produk, perubahan teknik, pengiriman dll. 

4. Aktivitas tingkat fasilitas (facility-level activity) adalah aktivitas yang 

menopang proses umum produksi suatu pabrik. Aktivitas tersebut memberi 

manfaat bagi organisasi pada beberapa tingkat, tetapi tidak memberikan 

manfaat untuk setiap produk secara spesifik. Contoh manajemen pabrik, tata 

letak keamanan, penyusutan pabrik dll.   

2.3.5 Analisis Penggerak (Driver Analysis) 

Aktivitas (activity) menurut Blocher et.al (2007: 222) adalah perbuatan, tindakan, 

atau pekerjaan spesifik yang dilakukan. Suatu pekerjaan dapat berupa satu tindakan atau 

kumpulan dari beberapa tindakan.   

Penggerak atau penggerak biaya menurut Blocher et.al (2007: 222) adalah 

faktor yang menyebabkan atau menghubungkan perubahan biaya dari aktivitas. 

Karena penggerak biaya menyebabkan atau berhubungan dengan perubahan 

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

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

lebih aktivitas pada aktivitas atau objek biaya lainnya. Penggerak biaya ada dua 

yaitu : 

1. Penggerak biaya konsumsi sumber daya (resource consumption cost driver) 

adalah ukuran jumlah sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. 

Penggerak biaya ini digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang 
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dikonsumsi oleh atau terkait dengan suatu aktivitas ke aktivitas atau tempat 

penampungan biaya tertentu. 

2. Penggerak biaya konsumsi (activity consumption cost driver) 

mengukur jumlah aktifitas yang dilakukan untuk suatu obyek biaya. 

Penggerak biaya ini digunakan untuk membebankan biaya-biaya 

aktivitas dari tempat penampungan biaya ke obyek biaya.      

Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih penggerak 

biaya menurut Hariadi (2002: 97) yaitu : 

1. Tersedianya data yang berhubungan dengan cost driver  

Adanya data yang rapi dan rinci mengenai suatu aktivitas merupakan 

syarat mutlak dapat diselenggarakannya sistem Activity Based 

Costing.   

2. Adanya korelasi antara cost driver dengan input biaya 

Harus ada korelasi yang erat antara cost driver dengan konsumsi sumber 

daya sebab jika tidak maka harga pokok yang dihitung tidak akan akurat 

3. Pengaruh penentuan cost driver terhadap prestasi 

Cost driver dapat mempengaruhi tingkah laku manajemen jika cost driver 

tersebut dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja 

manajemen.  

2.3.6   Manfaat Sistem Activity Based Costing (ABC) 

Manfaat utama sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas menurut 

Blocher et.al (2007: 232) adalah : 

1. Pengukuran profitabilitas yang lebih baik.  
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Activity Based Costing (ABC) menyajikan biaya produk yang lebih 

akurat dan informatif, mengarahkan pada pengukuran profitabilitas produk 

yang lebih akurat dan keputusan strategis yang diinformasikan dengan lebih 

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

2. Keputusan dan kendali yang lebih baik 

Activity Based Costing (ABC) menyajikan pengukuran yang lebih 

akurat tentang biaya yang timbul karena dipicu oleh aktivitas, membantu 

manajemen untuk meningkatkan nilai produk dan nilai proses dengan 

membuat keputusan yang lebih baik tentang desain produk, mengendalikan 

biaya secara lebih baik dan membantu perkembangan proyek-proyek yang 

meningkatkan nilai. 

3. Informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya kapasitas 

Activity Based Costing (ABC) membantu manajer 

mengidentifikasikan dan mengendalikan biaya kapasitas yang tidak terpakai. 

Manfaat sistem Acitvity Based Costing (ABC) menurut Supriyono (2007: 

280) yaitu : 

1. Menentukan biaya produk secara lebih akurat 

2. Meningkatkan mutu pembuatan keputusan 

3. Menyempurnakan perencanaan strategis 

4. Meningkatkan kemampuan yang lebih baik untuk mengelola aktivitas-

aktivitas melalui penyempurnaan berkesinambungan.  

Sedangkan manfaat sistem Activity Based Costing (ABC) menurut 

Mulyadi (2003: 94) antara lain :  

1. menyediakan informasi berlimpah tentang aktivitas yang digunakan oleh 

perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa bagi customers. 
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2. menyediakan fasilitas untuk menyusun dengan cepat anggaran berbasis 

aktivitas (activity based budget)  

3. menyediakan informasi biaya untuk memantau implementasi rencana 

pengurangan biaya  

4. menyediakan secara akurat dan multidimensi biaya produk dan jasa yang 

dihasilkan oleh perusahaan.   

2.3.7   Keunggulan dari Sistem Activity-Based Costing (ABC)  

Beberapa keunggulan dari sistem biaya Activity Based Costing (ABC) 

dalam penentuan biaya produksi adalah sebagai berikut :  

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

teknologi tinggi dimana biaya overhead adalah merupakan proporsi 

yang signifikan dari total biaya.  

2.   Semakin banyak overhead dapat ditelusuri ke produk. Dalam pabrik 

yang modern, terdapat sejumlah aktivitas non lantai pabrik yang 

berkembang. Analisis sistem Activity Based Costing (ABC) itu sendiri 

memberi perhatian pada semua aktivitas sehingga biaya aktivitas yang 

non lantai pabrik dapat ditelusuri.  

3.   Sistem Activity Based Costing (ABC) mengakui bahwa aktivitaslah 

yang menyebabkan biaya (activities cause cost) bukanlah produk, dan 

produklah yang mengkonsumsi aktivitas.  

4.   Sistem Activity Based Costing (ABC) memfokuskan perhatian pada 

sifat riil dari perilaku biaya dan membantu dalam mengurangi biaya 

dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak menambah nilai terhadap 

produk.  
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5. Sistem Activity Based Costing (ABC) mengakui kompleksitas dari 

diversitas produksi yang modern dengan menggunakan banyak 

pemacu biaya (multiple cost drivers), banyak dari pemacu biaya 

tersebut adalah berbasis transaksi (transaction-based) dari pada 

berbasis volume produk.  

6.  Sistem Activity Based Costing (ABC) memberikan suatu indikasi yang 

dapat diandalkan dari biaya produk variabel jangka panjang (long run 

variabel product cost) yang relevan terhadap pengambilan keputusan 

yang strategik.  

7.  Sistem Activity Based Costing (ABC) cukup fleksibel untuk menelusuri 

biaya ke proses, pelanggan, area tanggungjawab manajerial, dan juga 

biaya produk.  

2.3.8   Keterbatasan Sistem Activity Based Costing (ABC) 

Activity Based Costing (ABC) memberikan informasi tentang biaya 

produk atau jasa yang lebih baik dibandingkan sistem berdasarkan volume, tapi 

sistem Activity Based Costing (ABC) masih mempunyai keterbatasan yaitu : 

1. Alokasi 

Tidak semua biaya memiliki penggerak biaya konsumsi sumber daya 

atau aktivitas yang tepat atau tidak ganda. Beberapa biaya mungkin 

membutuhkan alokasi ke departemen atau produk berdasarkan ukuran 

volume yang arbitrer sebab secara praktis tidak dapat ditemukan aktivitas 

yang dapat menyebabkan biaya tersebut. Contohnya adalah biaya pendukung 

fasilitas seperti biaya sistem informasi, gaji manajer pabrik, asuransi pabrik, 

dan pajak bumi dan bangunan untuk pabrik. 
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2. Menghabiskan biaya 

Biaya produk atau jasa yang diidentifikasi sistem Activity Based 

Costing (ABC) cenderung tidak mencakup seluruh biaya yang berhubungan 

dengan produk atau jasa tersebut. Biaya produk atau jasa biasanya tidak 

termasuk biaya untuk aktivitas seperti pemasaran, pengiklanan, penelitian,  

pengembangan, dan rekayasa produk, meski sebagian dari biaya-biaya ini 

karena prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk pelaporan keuangan 

mengharuskan biaya-biaya tersebut diperlakukan sebagai biaya periodik. 

3. Mahal dan menghabiskan waktu 

Sistem Activity Based Costing (ABC) tidak murah dan membutuhkan 

banyak waktu untuk dikembangkan dan dilaksanakan. Untuk perusahaan dan 

organisasi yang telah menggunakan sistem perhitungan biaya tradisional 

berdasarkan volume, pelaksanaan suatu sistem Activity Based Costing (ABC) 

cenderung sangat mahal dan diperlukan waktu setahun atau lebih untuk 

mengembangkan dan melaksanakan Activity Based Costing (ABC) dengan 

sukses.     

2.3.9 Perbandingan Antara Sistem Activity Based Costing (ABC) dengan sistem 

Biaya Tradisional  

Sistem Activity Based Costing (ABC) menelusuri biaya ke produk melalui 

aktivitas. Biaya overhead pabrik dibebankan ke tempat penampungan biaya atau 

pusat aktivitas yang homogeny bukan ke departemen-departemen. Biaya dari 

pusat aktivitas kemudian dibebankan ke produk atau jasa. Perbedaan utama 

antara sistem perhitungan berdasarkan volume dengan sistem Activity Based 

Costing (ABC) sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 Perbandingan Sistem Activity Based Costing (ABC) dengan Sistem 
Biaya Tradisional  

 
Activity Based Costing (ABC) 

Menggunakan penggerak berdasarkan 
aktivitas (termasuk yang berdasarkan 
volume maupun yang tidak berdasarkan 
volume)  
 
Membebankan biaya overhead pertama 
ke pusat biaya aktivitas dan kembali ke 
sebelum produk atau jasa 
 
Fokus pada pengelolaan proses dan 
aktivitas serta pemecahan masalah lintas 
fungsional 

Sistem Tradisional 

Menggunakan penggerak biaya 
berdasarkan volume 
 
 
 
Membebankan biaya overhead 
pertama ke departemen dan kedua ke 
produk atau jasa 
 
Fokus pada pengelolaan biaya 
departemen fungsional atau pusat 
pertanggungjawaban 

Sumber : Blocher et.al (2007: 234) 

Beberapa perbandingan antara sistem biaya tradisional dan sistem biaya 

Activity Based Costing (ABC) adalah sebagai berikut: :  

1.  Sistem Activity Based Costing (ABC) menggunakan aktivitas-aktivitas 

sebagai pemacu biaya (cost driver) untuk menentukan seberapa besar 

konsumsi overhead dari setiap produk. Sedangkan sistem biaya 

tradisional mengalokasikan biaya overhead secara arbitrer berdasarkan 

satu atau dua basis alokasi yang non reprersentatif.  

2.  Sistem Activity Based Costing (ABC) memfokuskan pada biaya, mutu 

dan faktor waktu. Sistem biaya tradisional terfokus pada performansi 

keuangan jangka pendek seperti laba. Apabila sistem biaya tradisional 

digunakan untuk penentuan harga dan profitabilitas produk, angka-

angkanya tidak dapat diandalkan.  
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3.  Sistem Activity Based Costing (ABC) memerlukan masukan dari 

seluruh departemen persyaratan ini mengarah ke integrasi organisasi 

yang lebih baik dan memberikan suatu pandangan fungsional silang 

mengenai organisasi.  

4.  Sistem Activity Based Costing (ABC) mempunyai kebutuhan yang jauh 

lebih kecil untuk analisis varian dari pada sistem tradisional, karena 

kelompok biaya (cost pools) dan pemacu biaya (cost driver) jauh lebih 

akurat dan jelas, selain itu Activity Based Costing (ABC) dapat 

menggunakan data biaya historis pada akhir periode untuk menghitung 

biaya aktual apabila kebutuhan muncul.  

2.3.10 Penerapan Sistem Activity Based Costing (ABC)  

 Langkah-langkah dalam merancang sistem perhitungan biaya berdasarkan 

aktivitas menurut Hansen & Mowen (2006: 154) memerlukan empat tahap yaitu :  

1. Pengidentifikasian aktivitas dan atributnya  

 Melalui analisis aktivitas perusahaan mengidentifikasi pekerjaan yang 

dilakukannya untuk menjalankan operasi perusahaan. Pengidentifi-

kasian aktivitas biasanya dikerjakan dengan mewawancarai para 

manajer atau para wakil dari area fungsional (departemen).    

2. Pembebanan biaya ke aktivitas  

 Menentukan berapa banyak biaya untuk melakukan tiap aktivitas. Hal 

ini membutuhkan identifikasi sumber daya yang dikonsumsi oleh tiap 

aktivitas. Pembebanan biaya sumber daya ke aktivitas dengan 

menggunakan penelusuran langsung dan penggerak biaya. Jika 

sumber daya dibagi oleh beberapa aktivitas, maka pembebanan 
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dilakukan melalui penelusuran penggerak dan penggerak disebut 

penggerak sumber daya. Penggerak sumber daya adalah faktor-faktor 

yang mengukur pemakaian sumber daya oleh aktivitas. 

3. Pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lain 

 Jika terdapat aktivitas sekunder maka akan muncul tahap biaya aktivitas 

sekunder dibebankan pada aktivitas-aktivitas yang memakai outputnya.  

4. Pembebanan biaya pada produk 

Setelah biaya dari aktivitas primer ditentukan, maka biaya tersebut 

dapat dibebankan pada produk dalam suatu proporsi sesuai dengan 

aktivitas penggunaannya.    

Tahap atau prosedur sistem Activity Based Costing (ABC) menurut 

Supriyono (2007: 270) yaitu : 

1. Prosedur Tahap Pertama 

a. Penggolongan Berbagai Aktivitas  

Berbagai aktivitas diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok 

aktivitas yang mempunyai hubungan fisik yang jelas dan mudah 

ditentukan. 

b. Pengasosiasian Biaya dengan Aktivitas 

Menghubungkan berbagai biaya dengan setiap kelompok aktivitas 

berdasar pelacakan langsung dan driver-driver sumber.  

c. Penentuan Kelompok-kelompok Biaya Homogen 

Kelompok biaya homogen (homogeneous cost pool) adalah sekumpulan 

biaya overhead yang terhubungkan secara logis dengan tugas-tugas yang 

dilaksanakan dan berbagai macam biaya tersebut dapat diterangkan oleh 

cost driver tunggal. Jadi, aktivitas-aktivitas overhead harus dihubungkan 

secara logis dan mempunyai rasio konsumsi yang sama untuk semua 

produk. Rasio konsumsi yang sama menunjukkan eksistensi dari sebuah 
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cost driver. Cost driver harus dapat diukur sehingga overhead dapat 

dibebankan ke beberapa produk. 

d. Penentuan Tarif Kelompok    

Tarif kelompok (pool rate) adalah tarif biaya overhead per unit cost 

driver yang dihitung untuk suatu kelompok aktivitas. Tarif kelompok 

dihitung dengan rumus total biaya overhead untuk kelompok aktivitas 

tertentu dibagi dasar pengukur aktivitas kelompok tersebut.  

2. Prosedur Tahap Kedua 

Biaya Overhead Pabrik (BOP) setiap kelompok aktivitas 

dilacak ke berbagai jenis produk dengan menggunakan tarif kelompok 

yang dikonsumsi oleh setiap produk.  

 Sedangkan tahapan untuk menerapkan Activity Based Costing (ABC) 

menurut Slamet (2005: 104) yaitu : 

1. Tahap Pertama 

a. Mengidentifikasi aktivitas  

b. Membebankan biaya ke aktivitas 

c. Mengelompokkan aktivtas sejenis untuk membentuk kumpulan sejenis 

d. Menjumlahkan biaya aktivitas yang dikelompokkan untuk 

mendefinisikan kelompok biaya sejenis  

e. Menghitung kelompok tarif overhead  

2. Tahap Kedua 

Biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke produk, dengan menggunakan 

tarif kelompok yang telah dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Overhead dibebankan = tarif kelompok x unit driver yang dikonsumsi  

 

2.3      Kerangka Berfikir  

Sistem biaya tradisional tidak lagi mampu membebankan biaya overhead 

pabrik secara teliti pada masing-masing produk dalam lingkungan 
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pemanufakturan maju. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan sistem biaya 

tradisional tidak mampu membebankan biaya overhead pabrik secara tepat yaitu : 

perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk, biaya overhead pabrik berlevel 

nonunit jumlahnya besar dan diversitas produk relatif tinggi. 

Sistem penentuan harga pokok tradisional menggunakan ukuran 

berdasarkan unit yang berarti bahwa pemakaian sumber daya overhead berkaitan 

dengan unit yang di produksi. Apabila biaya overhead didominasi oleh biaya 

berlevel unit, maka tidak akan timbul masalah. Sebaliknya, apabila biaya 

overhead didominasi oleh biaya berlevel non-unit, maka penggerak aktivitas 

berdasarkan unit tidak mampu membebankan biaya overhead tersebut secara 

akurat ke produk. Distorsi biaya akan terjadi pada perusahaan yang menghasilkan 

bermacam-macam produk jika masih menggunakan sistem tradisional. Produk 

yang berbeda dalam ukuran dan kompleksitas akan mengkonsumsi sumber daya 

dalam jumlah yang berbeda pula. Sejalan dengan peningkatan diversitas produk, 

kuantitas sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani transaksi dan 

mendukung aktivitas meningkat, sehingga semakin tinggi pula distorsi yang 

dihasilkan dari biaya produk yang dilaporkan dengan sistem biaya tradisional. 

Distorsi biaya yang terjadi dalam sistem biaya tradisional dapat 

diselesaikan dengan menggunakan tarif berdasarkan aktivitas. Dasar pemikiran 

metode Activity Based Costing (ABC) adalah bahwa produk atau jasa dilakukan 

oleh aktivitas dan aktivitas yang dibutuhkan tersebut menggunakan sumber daya 

yang menyebabkan biaya. Sumber daya dibebankan ke aktivitas, kemudian 

aktivitas dibebankan ke objek biaya berdasarkan penggunaannya.     
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Perhitungan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada 

pabrik roti Sumber Rejeki masih menggunakan sistem tradisional, sehingga sudah 

tidak akurat lagi. Hal ini membutuhkan adanya metode baru yang dapat digunakan 

untuk menghitung harga pokok produk secara lebih akurat. Penggunaan sistem 

Activity Based Costing (ABC) adalah salah satu solusi yang tepat untuk dapat 

menentukan harga pokok produk dengan akurat.  

Penerapan sistem Activity Based Costing (ABC) dilakukan dengan 

mengidentifikasikan aktivitas yang ada pada pabrik roti yaitu roti sumber rejeki, 

roti brownies, roti coklat, dan roti bolu, dilanjutkan dengan mengklasifikasikan 

aktivitas ke dalam level yang sejenis. Aktivitas ini diklasifikasikan ke dalam 

empat kelompok umum yaitu unit level activity cost, batch related cost, product 

sustaining activity cost, dan facility sustaining activity cost. Masing-masing 

kelompok aktivitas tersebut memiliki aktivitas sendiri-sendiri dalam 

menghasilkan produk, namun setelah dilakukan penelitian awal dapat disimpulkan 

bahwa aktivitas yang memicu dari kelompok aktivitas tersebut adalah aktivitas 

persiapan bahan, pembuatan adonan, pencetakan pemanggangan, pengemasan, 

dan pengiriman.  

Masing-masing pemicu memiliki aktivitas yang menimbulkan biaya untuk 

melakukan aktivitas tersebut diantaranya adalah kegiatan mencari dan membeli 

bahan baku, pembuatan adonan, pencetakan, pemanggangan, pengemasan, dan 

pengiriman. 

Kegiatan berikutnya adalah mengalokasikan biaya-biaya yang terjadi ke 

produksi dengan pembaginya adalah cost driver sehingga akan dihasilkan biaya 
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overhead yang dibebankan dengan cara hasil pengalokasian dikalikan dengan 

tarif.  

Kerangka tersebut diatas dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

Metode penentuan harga pokok produksi yang diterapkan di 
pabrik roti Sumber Rejeki 

Metode Activity Based Costing 

Biaya Bahan Baku (BB), Biaya Tenaga Kerja (BTK), Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

Roti Bolu Roti Coklat Roti Brownies Roti Sumber Rejeki 

Berdasarkan Aktivitas 

Biaya 
persiapan 
bahan 

Biaya 
pembuatan 
adonan 

Biaya 
pemanggangan 
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Tarif pool 

Biaya 
pengiriman 

Tarif harga pokok roti 
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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 roti di pabrik roti Sumber Rejeki untuk 

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

pabrik untuk memproduksi roti. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

    Subjek penelitian ini adalah produk dari pabrik roti Sumber Rejeki yaitu : roti 

sumber rejeki, roti brownies, roti coklat wijen, dan roti bolu. Lokasi pabrik berada di 

jalan Kyai Sabrang No. 5 Sabrangan, Gunungpati. 

 

3.3 Jenis Penelitian 

    Jenis penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan eksplanatory research, yaitu 

penelitian yang tujuannya untuk mengungkapkan atau mengexplore atau menjelaskan 

secara mendalam tentang variabel tertentu dan penelitian ini bersifat deskriptif (Arikunto, 

2006: 14). Sehingga penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang 

penerapan sistem Activity Based Costing dalam penentuan harga pokok produksi pada 

pabrik roti Sumber Rejeki di Gunungpati Semarang.  
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah biaya-biaya yang menjadi fokus dari 

aktivitas dalam pembuatan roti antara lain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, 

dan biaya overhead pabrik. 

3.4.1 Biaya Bahan Baku 

  Biaya bahan baku merupakan bahan langsung, yaitu yang membentuk 

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

ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan dengan 

bahan pembantu. Pengertian bahan baku dapat meluas meliputi juga bahan-bahan 

yang digunakan untuk memperlancar proses produksi. Bahan baku yang 

demikian termasuk dalam bahan  penolong atau bahan pembantu. Bahan baku 

dibebankan kepada kelompok biaya bahan baku, sedangkan biaya bahan 

penolong ke rekening biaya overhead.  

3.4.2 Biaya Tenaga Kerja 

  Tenaga kerja ada dua yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak 

langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah upah untuk tenaga manusia yang 

bekerja langsung mengolah produk. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah 

upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja manusia yang ikut membantu 

menyelesaikan produk. Biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan salah satu 

unsur biaya overhead pabrik.  

3.4.3    Biaya Overhead Pabrik 

  Biaya overhead pabrik menurut Mulyadi (1999: 208) adalah biaya 

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

menggunakan volume aktivitas, tarif biaya overhead pabrik ditentukan dari 

anggaran biaya overhead pabrik di bagi dengan jumlah volume aktivitas. 
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Berdasarkan cost driver, yang termasuk volume activities adalah jam mesin, 

biaya bahan baku, unit produksi, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tenaga 

kerja tidak langsung. Pengalokasian biaya overhead pabrik yang lebih akurat 

dengan menggunakan sistem activity based costing, karena dapat menelusuri 

biaya sesuai dengan aktivitas yang dilakukan untuk membuat suatu produk 

tertentu. Biaya overhead  pabrik yang ada di pabrik roti Sumber Rejeki antara 

lain biaya bahan penolong, biaya tenaga pengiriman, biaya bahan bakar (gas), 

biaya air minum, biaya listrik, biaya plastik, biaya pengiriman, biaya sumbu, 

biaya kap, biaya telepon dan biaya minyak tanah. Biaya listrik dapat dihitung 

dengan rumus 

W  : P x t     Biaya  : W x tarif per Kwh              

keterangan : W : energi (joule : j), P : daya listrik (watt : w), T : waktu (sekon : s) 

Foster (1999: 28) 

Tarif biaya listrik per Kwh untuk daya 450 Kwh sebesar Rp 600,00/Kwh, untuk 

daya 900 Kwh sebesar Rp 650,00/Kwh dan untuk daya sebesar 1300 Kwh 

sebesar Rp 900,00/Kwh. Di pabrik roti Sumber Rejeki listriknya menggunakan 

daya sebesar 900 Kwh, jadi biayanya sebesar                    Rp 650,00/Kwh. 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

No Variabel  Definisi  Pengukuran  Skala Data 

1 Biaya 

Bahan 

Baku 

Bahan yang membentuk 

bagian menyeluruh produksi 

jadi 

Harga beli ditambah biaya-

biaya pembelian dan biaya-

biaya untuk menempatkan 

bahan baku tersebut siap di olah  

Rasio  

2 Biaya 

Tenaga 

Kerja 

Usaha fisik atau usaha mental 

yang dikeluarkan karyawan 

untuk mengolah produk 

jam kerja atau dasar unit yang 

diproduksi 

Rasio  

3 Biaya Seluruh biaya produksi yang Activity Based Costing (ABC) Rasio  



43 

 

Overhead 

Pabrik 

tidak dapat diklasifikasikan 

sebagai biaya bahan baku 

atau biaya tenaga kerja  

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Dokumentasi  

Metode dokumentasi dapat dilakukan dengan mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. 

Data yang dikumpulkan meliputi biaya-biaya yang berpengaruh terhadap 

penentuan harga pokok produk pada pabrik Roti Sumber Rejeki.  

3.5.2 Wawancara  

  Wawancara dapat dilaksanakan dengan cara tanya jawab langsung 

dengan bertatap muka dengan orang yang yang diwawancarai, atau secara tidak 

langsung melaui telepon, internet, atau surat. Data yang di peroleh dalam 

penelitian ini adalah identifikasi aktivitas apa saja yang berpengaruh terhadap 

penentuan harga pokok produk pada pabrik roti Sumber Rejeki.    

 

3.6 Metode Analisis Data 

     Metode analisis yang dilakukan dalam pembebanan biaya overhead 

pabrik sesuai dengan sistem Activity Based Costing terdiri dari dua tahap yaitu : 

3.6.1 Prosedur Tahap Pertama 

Pada tahap pertama hal-hal yang perlu dilakukan adalah : 

1. Mengidentifikasi aktivitas 
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Aktivitas yang dilakukan dalam proses pembuatan roti adalah 

persiapan bahan baku, pembuatan adonan, pencetakan, pemanggangan, 

pengemasan, dan pengiriman. 

2. Membebankan biaya ke aktivitas 

Biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi roti antara lain 

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

telepon, biaya perawatan alat, biaya bahan bakar, biaya kemasan, biaya 

air minum. 

3. Mengelompokkan aktivitas yang berkaitan untuk membentuk 

kumpulan yang sejenis (homogen) kemudian mengelompokkan biaya 

aktivitas yang telah dikelompokkan untuk mendefinisikan kelompok 

biaya sejenis (homogeneous cost pool)  

4. Menghitung tarif kelompok   

Tarif pool  =  

 
 
Supriyono (2007 : 271) 

3.6.2 Prosedur Tahap Kedua 

Biaya Overhead Pabrik (BOP) setiap kelompok aktivitas dilacak ke berbagai 

jenis produk dengan menggunakan tarif kelompok yang dikonsumsi oleh setiap produk. 

Pembebanan BOP pada produk dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 
Supriyono (2007 : 272) 

Biaya Overhead Pabrik (BOP) dibebankan = Tarif kelompok x Unit cost driver 
di k
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Penentuan Harga Pokok Produksi dengan Sistem Activity 
Based Costing (ABC) pada Cost Poll Roti Sumber Rejeki (SR) 
 

Analisis penentuan harga pokok produksi pada pabrik roti Sumber Rejeki 

sampai saat ini masih menggunakan sistem tradisional, karena biaya produksi 

dihitung dengan menjumlahkan semua biaya yang dikeluarkan untuk 

memproduksi roti tersebut. Sedangkan harga pokok per satuan roti dihitung 

dengan membagi jumlah total harga pokok produksi dengan jumlah produk roti 

yang dihasilkan.  

Analisis penentuan harga pokok produksi yang paling akurat dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode Activity Based Costing (ABC). 

Perhitungan harga pokok roti dengan Biaya Overhead Pabrik (ABC) pada pabrik 

roti Sumber Rejeki, dibagi empat cost pool. Cost pool tersebut yaitu roti sumber 

rejeki, roti bolu, roti brownies, dan roti coklat wijen. Aktivitas yang terjadi dalam 

pembuatan roti dikelompokkan dalam 6 cost driver yaitu persiapan bahan, 

pembuatan adonan, pencetakan, pemanggangan, pengemasan dan pengiriman.  

Sebelum mengetahui jenis pengeluaran pada masing-masing cost driver, 

biaya yang dikeluarkan oleh pabrik roti Sumber Rejeki selama proses produksi 

pada bulan Oktober 2010 diketahui terlebih dahulu. Proses klasifikasi biaya dapat 

dimulai dengan suatu pengelompokkan yang sederhana dari semua biaya dalam 

dua golongan, yaitu harga pokok produksi (manufacturing cost) dan biaya-biaya 
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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-biaya pemasaran (marketing expenses) dan biaya-biaya administrasi 

(administrative expenses).  

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

baku yang digunakan dalam pembuatan roti di pabrik roti Sumber Rejeki sebagai 

berikut :  

Tabel 4.1 Biaya Bahan Baku 

No. Bahan Baku Jumlah  
1 bulan (Kg) 

Harga Bahan/Kg Jumlah Biaya Bahan 
Baku 

1 Tepung Terigu   15.385,5 Rp   5.000,00 Rp   76.927.500,00 
2 Margarin     5.357,3 Rp   4.000,00 Rp   21.429.200,00 
3 Telur     3.367,23 Rp 13.000,00 Rp   43.771.000,00 
4 Gula Pasir     9.045,4 Rp 10.000,00 Rp   90.454.000,00 
5 Gula Jawa     2.652 Rp   8.500,00 Rp   22.542.000,00 

Jumlah    Rp 255.123.700,00 
Sumber : Data pabrik roti Sumber Rejeki bulan Oktober 2010 

Perhitungan biaya bahan baku sebesar Rp 255.123.700,00, sudah bersih 

karena supplier datang mensuplai bahan baku sampai di gudang pembeli.  

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

kerja yang ada pada pabrik roti Sumber Rejeki antara lain :    

Tabel 4.2 Jumlah dan Biaya Tenaga Kerja 

No. Bagian Jumlah Tenaga 
Kerja 

Upah 1 Bulan  Jumlah Biaya 
Tenaga Kerja 

1 Adonan 12 Rp  260.000,00 Rp  3.120.000,00 
2 Pencetakan 31 Rp  260.000,00 Rp  8.060.000,00 
3 Pemanggangan 16 Rp  780.000,00 Rp 12.480.000,00 
4 Pengemasan 32 Rp  260.000,00 Rp   8.320.000,00 

 Jumlah 91  Rp 31.980.000,00 
Sumber : Data pabrik roti Sumber Rejeki bulan Oktober 2010 
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Biaya tenaga kerja pada tabel diatas adalah biaya tenaga kerja langsung 

yang membuat roti di pabrik roti Sumber Rejeki. Total biaya tenaga kerja pada 

pabrik roti Sumber Rejeki sebesar Rp 31.980.000,00 untuk 99 orang pekerja.  

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

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

biaya tak langsung lainnya. Bahan penolong dalam pembuatan roti di pabrik roti 

Sumber Rejeki sebagai berikut :  

Tabel 4.3 Biaya Bahan Penolong 

No.  Bahan Penolong Jumlah Biaya Bahan Penolong 
1 Ovalet Rp 12.309.375,00 
2 Backing Powder (BP) Rp      450.000,00 
3 Ragi basah Rp   4.888.000,00 
4 Vanili Rp   4.375.150,00 
5 Garam Rp       80.500,00 
6 Selai nanas Rp   1.950.000,00 
7 Wijen Rp      250.000,00 
8 Coklat Rp   7.135.700,00 
Jumlah  Rp 31.438.925,00 

Sumber : Data pabrik roti Sumber Rejeki bulan Oktober 2010 

  
Upah tak langsung pada pabrik roti Sumber Rejeki adalah upah tenaga 

kerja pengiriman sebesar Rp 6.240.000,00 dan pengawas. Upah pengawas tersebut 

tidak dapat diidentifikasikan karena yang melakukan pengawasan langsung pada 

proses produksi adalah pemilik pabrik roti Sumber Rejeki, sehingga sulit 

diidentifikasikan. Upah tak langsung lainnya adalah salah satu unsur biaya yang 

nantinya akan menambah harga pokok produksi namun tidak secara langsung. 

Biaya tak langsung lainnya antara lain : biaya bahan bakar (gas) sebesar, biaya air 

minum sebesar, biaya listrik sebesar, biaya plastik sebesar, biaya pengiriman 
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sebesar, biaya sumbu sebesar biaya kap sebesar, biaya telepon sebesar dan biaya 

minyak tanah sebesar. 

Biaya tak langsung lainnya yang tidak dimunculkan adalah biaya 

penyusutan aktiva tetap. Demikian pula, biaya umum yang berkenaan dengan 

lebih dari satu aktivitas harus didistribusikan dengan tepat menurut dasar 

pembebanan yang layak, seperti faktor waktu atau faktor penggunaan. Biaya ini 

tidak pernah dimunculkan karena pabrik roti Sumber Rejeki  sejak pemilikan 

pertama aktiva tetap tidak pernah dilakukan penyusutan, hal ini berakibat negatif 

sewaktu aktiva tetap tersebut rusak dan perlu penggantian tidak ada cadangan 

yang khusus untuk membeli aktiva tetap yang baru. Penggantian aktiva tetap yang 

baru mengakibatkan goncangan keuangan, pada periode penggantian dikarenakan 

tidak adanya alokasi atau cadangan khusus untuk mengantisipasi hal tersebut.  

Biaya-biaya komersil dibagi menjadi dua, yaitu biaya pemasaran 

(marketing expense) dan biaya administrasi (administrative expense). Pabrik roti 

Sumber Rejeki tidak melakukan pemasaran tapi tenaga kerja pengiriman langsung 

menjual produk roti tersebut di toko-toko di semarang dan sekitarnya, sehingga 

tidak memerlukan biaya pemasaran secara khusus. Biaya-biaya administrasi pada 

pabrik roti Sumber Rejeki adalah biaya listrik dan biaya telepon. Untuk 

administrasi dikelola oleh pemilik pabrik sehingga tidak memerlukan biaya 

administrasi. Biaya administrasi dibebankan kepada produksi roti, pembebanan 

tersebut dilakukan karena ada sebagian pengeluaran biaya administrasi dipakai 

untuk memperlancar kegiatan produksi. Biaya overhead pabrik pada pabrik roti 

Sumber Rejeki sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 Biaya Overhead Pabrik 

No. Jenis Biaya Jumlah Biaya 
Overhead Pabrik 

Alokasi ke Produk 

1 Biaya bahan penolong Rp   31.438.925,00 100% 
2 Biaya tenaga pengiriman Rp     6.240.000,00 100% 
3 Biaya bahan bakar (gas) Rp   21.672.000,00 100% 
4 Biaya air minum Rp        637.000,00 100% 
5 Biaya listrik Rp     1.758.500,00 100% 
6 Biaya plastic Rp   39.896.000,00 100% 
7 Biaya pengiriman Rp   10.843.000,00 100% 
8 Biaya sumbu Rp         50.000,00 100% 
9 Biaya kap Rp     2.034.000,00 100% 

10 Biaya telepon Rp        130.000,00 100% 
11 Biaya minyak tanah Rp        208.000,00 100% 

Jumlah Rp  114.907.425,00  
Sumber : Data pabrik roti Sumber Rejeki bulan Oktober 2010 

Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi jenis pengeluaran untuk 

aktivitas pada cost driver persiapan bahan antara lain pembelian bahan baku dan 

bahan penolong, biaya telepon dan biaya listrik. Pada cost driver pembuatan 

adonan antara lain biaya tenaga kerja, biaya listrik dan biaya air minum. Pada cost 

driver pencetakan antara lain biaya tenaga kerja, biaya listrik dan biaya air 

minum. Pada cost driver pemanggangan antara lain biaya tenaga kerja, biaya 

listrik, biaya bahan bakar gas dan biaya air minum. Pada cost driver pengemasan 

antara lain biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya plastik dan biaya air minum. 

Pada cost driver pengiriman antara lain biaya tenaga kerja dan biaya bahan bakar. 

Perhitungan harga pokok atau alokasi biaya pada masing-masing cost driver 

dengan menggunakan sistem activity based costing hasilnya sebagai berikut : 

4.1.1 Persiapan Bahan  

Aktivitas persiapan bahan baku dan bahan penolong untuk memproses 

bahan hingga siap untuk digunakan dalam proses selanjutnya. Persiapan bahan ini 
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mengeluarkan biaya-biaya untuk memperlancar proses persiapan. Biaya-biaya 

tersebut antara lain : 

4.1.1.1 Biaya Pembelian Bahan Baku 

Biaya bahan terdiri dari bahan baku dan bahan penolong. Berikut ini 

adalah data pembelian bahan baku dan bahan penolong  : 

          Tabel 4.5 Bahan Baku dan Bahan Penolong Roti Sumber Rejeki 

No. Bahan Jumlah Biaya 
1 Tepung Rp 18.330.000,00 
2 Margarin Rp   1.466.400,00 
3 Gula pasir Rp   8.554.000,00 
4 Ragi Rp   4.888.000,00 
5 Garam Rp          6.182,19 
6 Ovalet Rp   5.728.125,00 
7 Coklat Rp      672.100,00 

Jumlah  Rp 39.644.807,19 
         Sumber : Data pabrik roti Sumber Rejeki bulan Oktober 2010 

 

Perhitungan bahan baku dan bahan penolong  

Tepung     : 47 kali adonan x 3Kg x 26 hari x Rp 5.000,00 = Rp 18.330.000,00 

Margarin   : 47 kali adonan x 0,3 Kg x 26 hari x Rp 4.000,00 =  Rp   1.466.400,00 

Gula pasir : 47 kali adonan x 0,7 Kg x 26 hari x Rp 10.000,00 = Rp 8.554.000,00 

Ragi : 47 kali adonan x 0,2 Kg x 26 hari x Rp 20.000,00 = Rp 4.888.000,00 

Garam      : (47 kali adonan/612) x Rp 80.500,00 = Rp 6.182,19 

Ovalet      : 47 kali adonan x 0,25 Kg x 26 x Rp 18.750,00 = Rp 5.728.125,00 

Coklat       : 47 kali adonan x 0,05 Kg x 26 hari x Rp 11.000,00 = Rp 672.100,00 
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4.1.1.2 Biaya Telepon 

Biaya telepon digunakan untuk aktivitas memesan bahan baku dan bahan 

penolong dari supplier. Biaya telepon dialokasikan sebesar 

(128,25/591,75) x Rp 130.000,00 = Rp 30.975,92.  

4.1.1.3 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk memompa air yang akan digunakan 

untuk membuat adonan  sebesar Rp 16.900,00. Alokasi biaya listrik pada 

bagian persiapan bahan menggunakan daya listrik sebanyak 26 Kilowatt. 

Didapat dari perhitungan berikut ini : 

t = 2 jam x 26 hari = 52 jam  

W   = P x t = 500 x 52 = 26.000 watt jam = 26 kWh 

Biaya = W x tarif listrik = 26 x Rp 650,00 = Rp 16.900,00 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-masing, 

kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi roti dengan tujuan agar 

diketahui harga pokok produksi pada cost driver persiapan bahan, maka 

perhitungannya pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.6 Alokasi Biaya Persiapan Bahan Roti Sumber Rejeki 

Bahan Telepon Listrik Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

39.644.807,19 99,88 30.975,92 0.08 16.900 0,04 39.692.683,11 100 324,82 77,23
Sumber : Data primer yang diolah  
 

Alokasi biaya persiapan bahan pada masing-masing produksi disesuaikan 

dengan jumlah bahan yang digunakan per unit produksi. Harga pokok produksi 

pada cost driver persiapan bahan, alokasi biaya yang terkandung pada masing-

masing jenis roti berbeda-beda. Komponen biaya cost driver pada persiapan bahan 
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yang paling besar adalah biaya pembelian bahan baku yaitu sebesar 99,88%, 

sedangkan yang paling kecil yaitu biaya listrik sebesar 0,04%. 

4.1.2 Pembuatan Adonan 

Cost driver yang kedua yaitu pencetakan, aktivitas ini merupakan aktivitas 

membentuk adonan roti sesuai dengan cetakan. Biaya yang digunakan untuk 

pencetakan antara lain :  

4.1.2.1 Tenaga Kerja 

Tenaga kerja pada pencetakan roti sumber rejeki ada 2 orang dengan upah 

Rp 10.000,00 per hari, sehingga total biaya tenaga kerja langsung dalam 

satu bulan sebesar 2 x 26 hari x Rp 10.000,00 = Rp 520.000,00.  

4.1.2.2 Biaya Listrik  

Biaya listrik yang digunakan pada pembuatan adonan terdiri dari biaya 

listrik untuk mixer (mesin pengaduk) sebesar Rp 39.715,00 untuk 

pemakaian 61,1 kilowatt dan biaya penerangan sebesar  Rp 2.704,00 untuk 

pemakaian daya sebesar 4,16 kilowatt. Jadi total biaya listrik sebesar Rp 

42.419,00. 

Perhitungannya sebagai berikut :  

Biaya listrik untuk mixer   

t           = 15 menit x 47 kali adonan x 26 hari = 18.330 menit = 305,5 jam  

W  = P x t = 200 x 305,5 = 61.100 watt jam = 61,1 kWh 

Biaya = W . tarif listrik = 61,1 x Rp 650,00 = Rp 39.715,00 

Biaya listrik untuk penerangan 

t           = 8 jam x 26 hari = 208 jam 
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W        = P x t = 20 x 208 = 4.160 watt jam = 4,16 kWh  

Biaya  = W x tarif listrik = 4,16 x Rp 650,00 = Rp 2.704,00 

4.1.2.3 Biaya Air Minum  

Biaya air minum untuk pekerja pada bagian adonan roti sumber rejeki 

sebesar (2/91) x Rp 637.000,00 = Rp 14.000,00 selama sebulan. 

Setelah diketahui seluruh biaya pembuatan adonan, kemudian biaya 

tersebut dialokasikan ke masing-masing produksi. Biaya masing-masing aktivitas 

digabungkan dengan tujuan untuk mengetahui harga pokok produksi pada cost 

driver pembuatan adonan. Perhitungannya pada tabel dibawah ini :  

 

Tabel 4.7 Alokasi Biaya Pembuatan Adonan Roti Sumber Rejeki 

Tenaga Kerja Listrik Air Minum Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

520.000 90,21 42.419 7,36 14.000 2,43 576.419 100 4,72 1,12 
Sumber : Data primer yang di olah 
 

Alokasi biaya pada pembuatan adonan yang memiliki biaya paling tinggi 

terhadap harga pokok produksi adalah biaya tenaga kerja sebesar 90,21%, 

sedangkan yang memiliki biaya paling sedikit adalah biaya air minum sebesar 

2,43%.    

4.1.3  Pencetakan 

Aktivitas selanjutnya dalam proses produksi roti sumber rejeki yaitu cost 

driver pencetakan. Biaya yang dikeluarkan pada cost driver pencetakan antara 

lain:  

 

 



54 

 

4.1.3.1 Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja pada pencetakan roti sumber rejeki dikerjakan oleh 4 

orang dengan upah Rp 10.000,00 per hari. Sehingga total biaya tenaga 

kerja dalam 1 bulan sebesar : 4 x 26 hari x Rp 10.000,00 = Rp 

1.040.000,00. 

4.1.3.2 Biaya Listrik  

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan bagian adonan sebesar    

Rp 2.704,00, untuk pemakaian sebesar 4,16 kilowatt. Perhitungannya 

sebagai berikut : 

t           = 8 jam x 26 hari = 208 jam 

W  = P x t = 20 x 208 = 4.160 watt jam = 4,16 kWh 

Biaya  = W x tarif listrik = 4,16 x Rp 650,00 = Rp 2.704,00 

4.1.3.3 Biaya Air Minum 

Biaya air minum untuk para tenaga kerja pada bagian pencetakan roti 

sumber rejeki selama sebulan sebesar : (4/91) x Rp 637.000,00 = Rp 

28.000,00.  

Setelah biaya dapat dialokasikan sesuai dengan aktivitasnya masing-

masing, kemudian dialokasikan kepada produk roti. Perhitungan biaya yang 

digunakan oleh masing-masing roti dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :   

Tabel 4.8 Alokasi Biaya Pencetakan Roti Sumber Rejeki 

Tenaga Kerja Listrik Air Minum Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

1.040.000 97,13 2.704 0,25 28.000 2,62 1.070.704 100 8,76 2,08 
Sumber : Data primer yang diolah 
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Alokasi biaya pencetakan roti sumber rejeki yang memiliki biaya paling 

tinggi terhadap harga pokok produksi adalah biaya tenaga kerja sebesar 97,13%, 

sedangkan yang memiliki biaya paling sedikit adalah biaya listrik sebesar 0,25%.  

4.1.4 Pemanggangan  

Cost driver yang ke empat yaitu pemanggangan. Proses pemanggangan 

adalah proses pemasakan roti dengan cara di oven selama sekitar 10 menit dengan 

menggunakan bahan bakar gas. Alokasi biaya pada cost driver pemanggangan roti 

sumber rejeki sebesar 7,13% dari harga pokok roti sumber rejeki. Biaya-biaya 

yang dikeluarkan pada proses ini antara lain : 

4.1.4.1 Biaya Tenaga kerja  

Bagian pemanggangan roti sumber rejeki ada 2 orang pekerja. Upah yang 

diterima oleh pekerja sehari sebesar Rp 30.000,00 sehingga selama 

sebulan sebesar : 2 x 26 hari x Rp 30.000,00 = Rp 1.560.000,00. 

4.1.4.2 Biaya Bahan Bakar  

Aktivitas pemanggangan memerlukan biaya bahan bakar berupa gas. 

Dalam 1 bulan aktivitas pemanggangan roti sumber rejeki menghabiskan 

29 tabung gas ukuran 12 Kg @Rp 72.000,00, jadi total biayanya sebesar 

Rp 2.088.000,00. 

4.1.4.3 Biaya Listrik  

Biaya listrik yang digunakan dalam aktivitas pemanggangan pada roti 

sumber rejeki sebesar Rp 2.704,00 dengan jumlah daya listrik sebesar 4,16 

kilowatt. Perhitungannya sebagai berikut : 

t           = 8 jam x 26 hari = 208 jam 
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W  = P x t = 20 x 208 = 4.160 watt jam = 4,16 kWh 

Biaya  = W . tarif listrik = 4,16 x Rp 650,00 = Rp 2.704,00 

4.1.4.4 Biaya Air Minum 

Biaya air minum pada aktivitas pemanggangan sebesar : (2/91) x Rp 

637.000,00 = Rp 14.000,00 selama sebulan.  

Setelah biaya dapat dialokasikan sesuai dengan aktivitasnya masing-

masing, kemudian dialokasikan kepada produk roti. Perhitungan biaya yang 

digunakan oleh masing-masing roti dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :   

Tabel 4.9 Alokasi Biaya Pemanggangan Roti Sumber Rejeki 

Tenaga Kerja Bahan Bakar Listrik Air Minum Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

1.560.000 42,57 2.088.000 56,98 2.704 0,07 14.000 0,38 3.664.704 100 29,99 7,13
Sumber : Data primer yang diolah 

 
Komponen biaya pada cost driver pemanggangan roti sumber rejeki yang 

paling tinggi dari harga pokok produksi adalah biaya bahan bakar gas yaitu 

sebesar 56,98% sedangkan komponen biaya yang paling rendah adalah biaya 

listrik yaitu sebesar 0,07%.   

4.1.5 Pengemasan  

Aktivitas selanjutnya adalah pengemasan yaitu roti yang telah selesai 

dipanggang kemudian dikemas dalam plastik dan dipres dengan alat pres. Alokasi 

biaya pengemasan sebesar 9,45% dari harga pokok produksi roti sumber rejeki. 

Biaya-biaya yang dikeluarkan pada aktivitas pengemasan antara lain :   

4.1.5.1 Biaya Tenaga Kerja  

Bagian pengemasan roti sumber rejeki ada 4 orang pekerja, dengan upah 

yang diterima perhari sebesar Rp 10.000,00. Biaya tenaga kerja langsung 
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pada bagian pengemasan roti sumber rejeki secara keseluruhan selama 1 

bulan sebesar : 4 x 26 hari x Rp 10.000,00 = Rp 1.040.000,00. 

4.1.5.2 Biaya Listrik 

Biaya listrik untuk mesin pres yaitu sebesar Rp 430.248,00 dengan 

pemakaian sebesar 661,92 kilowatt dan biaya penerangan sebesar Rp 

2.704,00 dengan pemakaian sebesar 4,16 kilowatt. Jadi total biayanya 

adalah Rp 432.952,00. 

Perhitungannya sebagai berikut : 

Biaya listrik untuk mesin pres  

t  = 1,3 menit x 4700 unit x 26 hari = 158.860 menit = 2.647,67 jam 

W  = P x t = 250 x 2.647,67 = 661.916,68 watt jam = 661,92 kWh 

Biaya  = W x Tarif listrik = 661,92 x Rp 650,00 = Rp 430.248,00 

Biaya listrik untuk penerangan    

t           = 8 jam x 26 hari = 208 jam 

W  = P x t = 20 x 208 = 4.160 watt jam = 4,16 kWh 

Biaya  = W . tarif listrik = 4,16 x Rp 650,00 = Rp 2.704,00 

4.1.5.3 Biaya Plastik 

Biaya plastik untuk membungkus roti sumber rejeki selama sebulan 

sebesar : 4.200 x  Rp 800,00 = Rp 3.360.000,00 

4.1.5.4 Biaya Air Minum 

Biaya air minum untuk pekerja pada aktivitas pengemasan yang berjumlah 

4 orang selama sebulan sebesar : (4/91) x Rp 637.000,00 = Rp 28.000,00. 
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Setelah biaya dapat dialokasikan sesuai dengan aktivitasnya masing-

masing, kemudian dialokasikan kepada produk roti. Perhitungan biaya yang 

digunakan oleh masing-masing roti dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :   

Tabel 4.10 Alokasi Biaya Pengemasan Roti Sumber Rejeki 

Tenaga Kerja Listrik Biaya Plastik Air Minum Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

1.040.000 21,39 432.952 8.91 3.360.000 69.12 28.000 0,58 4.860.952 100 39,9 9,45
Sumber : Data primer yang diolah 

 
Alokasi biaya pengemasan pada roti sumber rejeki yang memiliki alokasi 

biaya paling tinggi adalah biaya plastik yaitu sebesar 69,12% atau Rp 

3.360.000,00 sedangkan alokasi biaya yang paling rendah adalah biaya air 

minum sebesar 0,58% atau sebesar Rp 28.000,00. 

4.1.6 Pengiriman  

Pengiriman adalah proses distribusi roti ke toko-toko dan agen-agen yang 

ada di Semarang dan sekitarnya. Alokasi biaya pada tahap pengiriman roti sumber 

rejeki sebesar 2,99% dari harga pokok produksi roti sumber rejeki.      

4.1.6.1 Biaya Tenaga Kerja  

Biaya tenaga kerja pengiriman atau distribusi keseluruhan yaitu ada 8 orang 

pekerja. Alokasi biaya tenaga kerja pengiriman menggunakan dasar satuan 

produk yang dihasilkan. Perhitungan alokasi biaya didasarkan pada jumlah 

produk roti yang dihasilkan yaitu : (4700/50.370) x                      Rp 6.240.000,00 

= Rp 520.309,71.  

4.1.6.2 Biaya Bahan Bakar  

Biaya bahan bakar yang digunakan untuk pengiriman roti adalah bensin dan 

solar. Bahan bakar pengiriman selama sebulan yaitu sebesar : (4700/50.370) x Rp 

10.843.000,00 = Rp 1.011.755,01. 
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Setelah biaya dapat dialoksikan sesuai dengan aktivitasnya masing-

masing, kemudian dialokasikan kepada produk roti. Perhitungan biaya yang 

digunakan oleh masing-masing roti dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :   

Tabel 4.11 Alokasi Biaya Pengiriman  Roti Sumber Rejeki 

Tenaga Kerja Bahan Bakar Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp % Rp % Rp % 

520.309,71 33,96 1.011.755,01 66,04 1.532.064,72 100 12,54 2,99 
Sumber : Data primer yang diolah 

 
Alokasi biaya pengiriman roti sumber rejeki untuk tenaga kerja 

pengiriman sebesar 33,96%, sedangkan untuk biaya kirimnya sebesar 66,04%.  

Perbandingan Harga pokok produksi roti sumber rejeki sistem konvensional dengan 

sistem Activity Based Costing (ABC) 

Dalam perhitungan harga pokok produksi roti sumber rejeki terutama Biaya 

Overhead Pabrik (BOP) dengan sistem konvensional dan Activity Based Costing terdapat 

perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 12 Harga pokok roti SR per unit dengan sistem ABC  

Persiapan Bahan Pembuatan Adonan Pencetakan Pemanggangan 

Rp % Rp % Rp % Rp % 
38.493.973,56 76,15 604.454,37 1,19 1.084.474,87 2,15 3.692.474,87 7,30
  
Pengemasan  Pengiriman Unit Hpp/unit Margin 

Keuntungan  
Harga Jual

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 
5.133.448,92 10,15 1.544.259,71 3,06 122.200 413,69 100 236,31 57,12 650 157,12
 
 1`3 Harga pokok peoduksi roti SR per unit dengan sistem konvensional  

Unit BB BTK BOP HPP Margin 
Keuntungan  

Harga Jual

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
122.200 42.313.278,54 75,76 4.680.309,71 8,38 8.856.870,06 15,86 457,04 100 192,96 42,20 650 142,20
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Penentuan harga pokok produksi roti sumber rejeki pada pabrik roti Sumber 

Rejeki diatas secara jelas menggambarkan pembebanan BOP pada sistem Activity Based 

Costing dikelompokkan dalam 6 cost driver yaitu persiapan bahan sebesar 77,23%, 

pembuatan adonan sebesar 1,12%, pencetakan sebesar 2,08%, pemanggangan sebesar 

7,13 sumber rejeki pengemasan sebesar 9,45%, dan pengiriman sebesar 2,99%, dimana 

perhitungannya sudah jelas sesuai dengan aktivitas yang dilalui oleh masing-masing 

produk roti sumber rejeki. Harga pokok produksi roti Sumber Rejeki sebesar Rp 420,60. 

Roti sumber rejeki dijual dengan harga Rp 650,00. Jadi keuntungan tiap satu roti sumber 

rejeki sebesar Rp 229,40.  

Harga pokok produksi roti sumber rejeki dengan sistem konvensional sebesar Rp 

529,23, sehingga keuntungan roti sumber rejeki sebesar Rp 120,77. Harga pokok 

produksi dengan sistem konvensional lebih besar daripada sistem activity based costing 

yaitu selisih sebesar Rp 108,63, hal ini menyebabkan keuntungan dengan sistem activity 

based costing lebih besar dibandingkan dengan sistem konvensional yaitu sebesar Rp 

31,72. Hal ini disebabkan karena pembebanan Biaya Overhead Pabrik (BOP) yang tidak 

tepat pada sistem konvensional dan tidak sesuai dengan pemicu biaya dan sumber daya 

yang dikonsumsi oleh produk roti sumber rejeki. Penentuan harga pokok produksi roti 

sumber rejeki 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 roti sumber rejeki, karena harga pokok produksi dihitung 

dengan cara menjumlahkan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik 

pada produk roti sumber rejeki dan hal ini akan berdampak pada pembebanan biaya 

produksi roti sumber rejeki yang kurang tepat.     

Penentuan harga pokok produksi dengan sistem Activity Based Costing (ABC) 

pada pabrik roti Sumber Rejeki belum bisa menetapkan harga pokok produksi dengan 
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tepat karena ada beberapa kendala. Salah satu kendalanya misal penetapan biaya telepon. 

Biaya telepon untuk kegiatan pabrik dan pribadi belum dapat dipisahkan secara jelas 

sehingga penetapan biaya telepon untuk setiap produk belum sesuai dengan aktivitas-

aktivitas yang dikonsumsi masing-masing produk roti. Kendala lain yaitu masih ada 

biaya-biaya yang belum bisa dimunculkan yaitu biaya penyusutan peralatan. Hal ini akan 

berdampak buruk pada saat peralatan itu rusak sehingga perlu diganti atau diperbaiki. 

Biaya untuk pembelian atau perbaikan peralatan yang rusak menyebabkan pengeluaran 

pada bulan yang bersangkutan membengkak. Biaya lain yang belum terkalkulasi dengan 

baik tetapi menambah biaya produksi yaitu biaya perlengkapan administrasi misal 

bolpoint, buku, penggaris dan lain-lain.             

Dengan sistem activity based costing diketahui keuntungan roti sumber rejeki 

dengan persentase sebesar 54,54% dari harga pokok produksi, hal ini menunjukkan 

penetapan harga jual roti sumber rejeki sudah sesuai sehingga tidak perlu diturunkan atau 

dinaikkan harga jualnya.  

 

4.2  Penentuan Harga Pokok Produksi dengan Sistem Activity  

Based Costing (ABC) pada Cost Poll Roti Brownies 
Proses pembuatan roti brownies melalui beberapa aktivitas yang dikelompokkan 

dalam cost driver yaitu persiapan bahan, pembuatan adonan, pencetakan, pemanggangan, 

pengemasan dan pengiriman. Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi jenis 

pengeluaran untuk aktivitas pada cost driver persiapan bahan antara lain pembelian bahan 

baku dan bahan penolong, biaya telepon dan biaya listrik. Pada cost driver pembuatan 

adonan antara lain biaya tenaga kerja, biaya listrik dan biaya air minum. Pada cost driver 

pencetakan antara lain biaya tenaga kerja, biaya listrik dan biaya air minum. Pada cost 

driver pemanggangan antara lain biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya bahan bakar gas 

dan biaya air minum. Pada cost driver pengemasan antara lain biaya tenaga kerja, biaya 
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listrik, biaya plastik, biaya minyak tanah, biaya sumbu dan biaya air minum. Pada cost 

driver pengiriman antara lain biaya tenaga kerja dan biaya bahan bakar. Perhitungan 

harga pokok atau alokasi biaya pada masing-masing cost driver dengan menggunakan 

sistem activity based costing hasilnya sebagai berikut : 

4.2.1 Persiapan Bahan  

Aktivitas persiapan bahan baku dan bahan penolong untuk memproses 

bahan hingga siap untuk digunakan dalam proses selanjutnya. Persiapan bahan ini 

mengeluarkan biaya-biaya untuk memperlancar proses persiapan. Biaya-biaya 

tersebut antara lain : 

4.2.1.1 Biaya Pembelian Bahan Baku 

Biaya bahan terdiri dari biaya bahan baku dan bahan penolong. Berikut ini 

adalah data pembelian biaya bahan selama sebulan :  

         Tabel 4.14 Pembelian Bahan Baku dan Bahan Penolong 

No. Bahan Jumlah Biaya 
1 Tepung Rp  22.035.000,00 
2 Margarin Rp  16.452.800,00 
3 Telur Rp    9.548.500,00 
4 Gula pasir Rp  44.070.000,00 
5 Coklat Rp    6.463.600,00 
6 Vanili Rp    4.375.150,00 
7 BP Rp       281.700,00 
8 Garam Rp         29.727,12 

Jumlah Rp 103.256.477,10 
         Sumber : Data Pabrik Roti Sumber Rejeki  
 
Perhitungan bahan baku dan bahan penolong 

Tepung  : 226 kali adonan x 0,75 Kg x 26 hari x Rp 5.000,00 = Rp 22.035.000,00 

Margarin : 226 kali adonan x 0,7 Kg x 26 hari x Rp 4.000,00 =  Rp  16.452.800,00 

Telur      : 28,25 Kg x 26 hari x Rp 13.000,00 = Rp 9.548.500,00 

Gula pasir : 226 kali adonan x 0,75 Kg x 26 hari x Rp 10.000,00 = Rp  44.070.000,00 
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Coklat    : 226 kali adonan x 0,1 Kg x 26 hari x Rp 11.000,00 = Rp 6.463.600,00 

Ragi       : 47 kali adonan x 0,2 Kg x 26 hari x Rp 20.000,00 = Rp 4.888.000,00 

BP         : 15,65 Kg x Rp 18.000,00 = Rp 281.700,00 

Garam    : (226 kali adonan/612) x Rp 80.500,00 = Rp 29.727,12 

4.2.1.2 Biaya Telepon 

Biaya telepon digunakan untuk aktivitas memesan bahan baku dan bahan 

penolong dari supplier dialokasikan sebesar : (169,5/591,75) x Rp 

130.000,00 = Rp 37.237,01.  

4.2.1.3 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk memompa air yang digunakan untuk 

pembuatan adonan untuk roti brownies sebesar Rp 42.900,00 dengan 

pemakaian daya sebesar 71,5 kilowatt. Perhitungannya sebagai berikut : 

t = 5,5 jam x 26 hari = 143 jam 

W = P . t = 500 x 143 = 71.500 watt jam = 71,5 kWh 

Biaya = W . tarif listrik = 71,5 x Rp 650,00 = Rp 46.475,00 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-masing, 

kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi roti brownies dengan tujuan 

agar diketahui harga pokok produksi pada cost driver persiapan bahan, maka 

perhitungannya pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.15 Alokasi Biaya Persiapan Roti Brownies 

Bahan Telepon Listrik Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

103.256.477,1 99,92 37.237,01 0.04 46.475 0,04 103.340.189.11 100 175,87 67,39
Sumber : Data primer yang diolah 
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Alokasi biaya persiapan bahan baku dan bahan penolong pada masing-

masing produksi disesuaikan dengan jumlah produk roti brownies yang 

diproduksi. Alokasi biaya persiapan bahan yang memiliki alokasi biaya paling 

tinggi yaitu biaya bahan sebesar 99,92%, sedangkan yang memiliki biaya paling 

rendah adalah biaya telepon yaitu sebesar 0,04%.     

4.2.2 Pembuatan Adonan 

Cost driver yang kedua adalah pembuatan adonan, yaitu semua bahan 

dicampur jadi satu baik bahan baku maupun bahan penolong dan diadoni dengan 

menggunakan mixer. Penyerapan biaya pada cost driver pembuatan adonan 

sebesar 0,82% dari harga pokok produksi roti brownies. Biaya yang digunakan 

dalam pembuatan adonan yaitu :  

4.2.2.1 Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja pembuatan adonan roti brownies dikerjakan oleh 4 

orang dengan upah per hari sebesar Rp 10.000,00. Total biaya tenaga kerja 

untuk pembuatan adonan roti brownies selama sebulan sebesar  Rp 

1.040.000,00.   

4.2.2.2 Biaya Listrik  

Biaya listrik yang digunakan dalam aktivitas pembuatan adonan ada dua 

yaitu biaya listrik untuk mixer (mesin pengaduk) sebesar Rp 190.970,00 

dengan pemakaian daya sebesar 293,8 kilowatt dan biaya untuk 

penerangan sebesar Rp 2.704,00 dengan daya 4,16 kilowatt. Jadi total 

biaya listrik adalah Rp 193.674,00. Perhitungan sebagai berikut : 

Biaya listrik untuk mixer  



65 

 

 t = 15 menit x 226 kali adonan x 26 hari = 88.140 menit = 1.469 jam 

W = P . t = 200 x 1.469 = 293.800 watt jam = 293,8 kWh 

Biaya = W . tarif listrik = 293,8 x Rp 650,00 = Rp 190.970,00 

Biaya listrik untuk penerangan  

t           = 8 jam x 26 hari = 208 jam 

W  = P . t  = 20 x 208 = 4.160 watt jam = 4,16 kWh 

Biaya = W . tarif listrik = 4,16 x Rp 650,00 = Rp 2.704,00 

4.2.2.3 Biaya Air Minum  

Biaya air minum untuk 4 orang tenaga kerja pada bagian pembuatan 

adonan selama sebulan yaitu sebesar Rp 28.000,00. 

Setelah diketahui seluruh biaya pembuatan adonan roti brownies, 

kemudian biaya tersebut dialokasikan ke masing-masing produksi. Biaya pada 

masing-masing aktivitas digabungkan dengan tujuan untuk mengetahui harga 

pokok produksi pada cost driver pembuatan adonan. Perhitungannya pada tabel 

dibawah ini :  

Tabel 4.16 Alokasi Biaya Pembuatan Adonan Roti Brownies 

Tenaga Kerja Listrik Air Minum Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

1.040.000 83,43 193.674 15,35 28.000 1,22 1.261.674 100 2,15 0,82 
Sumber : Data primer yang diolah 

 
Alokasi biaya pembuatan adonan roti brownies yang paling tinggi adalah 

biaya tenaga kerja sebesar 83,43%, sedangkan yang alokasinya paling rendah 

adalah biaya air minum yaitu sebesar 1,22%. 
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4.1.3 Pencetakan 

Aktivitas selanjutnya dalam proses produksi roti brownies yaitu 

pencetakan. Alokasi biaya pada cost driver pencetakan sebesar 3,39% dari harga 

pokok produksi roti brownies. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada cost driver 

pencetakan antara lain. 

4.1.3.1 Tenaga Kerja 

Bagian pencetakan pada roti brownies ada 12 orang pekerja, dengan upah 

per hari sebesar Rp 10.000,00.  Total biaya tenaga kerja pada pencetakan 

selama sebulan sebesar : 12 x 26 hari = Rp 3.120.000,00.  

4.1.3.2 Biaya Listrik  

Biaya listrik pada bagian pencetakan sebesar Rp 2.704,00 dengan daya 

pemakaian 4,16 kilowatt untuk penerangan. Perhitungannya sebagai 

berikut : 

t           = 8 jam x 26 hari = 208 jam 

W  = P . t  = 20 x 208 = 4.160 watt jam = 4,16 kWh 

Biaya = W . tarif listrik = 4,16 x Rp 650,00 = Rp 2.704,00 

4.1.3.3 Biaya Kap  

Roti brownies disajikan dengan menggunakan kap roti sehingga 

penggunaan kap roti untuk roti brownies selama sebulan menghabiskan 

biaya sebesar : 22.600 x Rp 90 = Rp 2.034.000,00. 

4.1.3.4 Biaya Air Minum 

Biaya air minum selama sebulan pada cost driver pencetakan roti brownies 

sebesar : (6/91) x Rp 637.000,00 = Rp 42.000,00 dengan 6 orang pekerja. 
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Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-masing, 

kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi roti brownies dengan tujuan 

agar diketahui harga pokok produksi pada cost driver pencetakan, maka 

perhitungannya pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.17 Alokasi Biaya Pencetakan Roti Brownies 

Tenaga Kerja Listrik Kap Air Minum Jumlah HPP/unit
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %

3.120.000 60,01 2.704 0,05 2.034.000 39,13 42.000 0,8 5.198.704 100 8,85 3,39
Sumber : Data primer yang diolah 
 

Alokasi biaya pencetakan roti brownies yang paling tinggi adalah biaya 

tenaga kerja sebesar 60,01%, sedangkan yang alokasinya paling rendah adalah 

listrik yaitu sebesar 0,05%. 

4.1.4 Pemanggangan  

Cost driver yang keempat yaitu pemanggangan. Alokasi biaya pada cost 

driver pemanggangan sebesar 9,42% dari harga pokok produk roti brownies. 

Biaya-biaya yang dikeluarkan pada proses ini antara lain : 

4.1.4.1 Biaya Tenaga Kerja  

Bagian pemanggangan roti brownies ada 6 orang pekerja dengan upah per 

hari sebesar Rp 30.000,00. Jumlah biaya tenaga kerja keseluruhan pada 

pemanggangan roti brownies selama sebulan sebesar : 6 x 26 hari x        

Rp 30.000,00 = Rp 4.680.000,00.  

4.1.4.2 Biaya Bahan Bakar  

Aktivitas pemanggangan memerlukan biaya bahan bakar berupa gas. 

Dalam 1 bulan pada pemanggangan roti brownies menghabiskan 135 
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tabung gas ukuran 12 Kg @Rp 72.000,00, jadi total biayanya sebesar Rp 

9.720.000,00. 

4.1.4.3 Biaya Listrik  

Biaya listrik sebesar Rp 2.704,00 dengan jumlah daya listrik pabrik 

sebesar 4,16 kilowatt. Perhitungannya sebagai berikut : 

t           = 8 jam x 26 hari = 208 jam 

W  = P . t = 20 x 208 = 4.160 watt jam = 4,16 kWh 

Biaya  = W . tarif listrik  = 4,16 x Rp 650,00 = Rp 2.704,00 

4.1.4.4 Biaya Air Minum 

Biaya air minum untuk pekerja yang berjumlah 6 orang pada 

pemanggangan roti brownies selama sebulan sebesar : (6/91) x Rp 

637.000,00 = Rp  42.000,00. 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-masing, 

kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi roti brownies dengan tujuan 

agar diketahui harga pokok produksi pada cost driver persiapan bahan, maka 

perhitungannya pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.18 Alokasi Biaya Pemanggangan Bahan Roti Brownies 

Tenaga Kerja Bahan Bakar  Listrik Air Minum Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

4.680.000 32,39 9.720.000 67,29 2.704 0,02 42.000 0,3 14.444.704 100 24,58 9,42
Sumber : Data primer yang di olah 

Komponen biaya pemanggangan roti brownies yang paling tinggi adalah 

biaya bahan bakar gas sebesar 67,29%, sedangkan yang alokasinya paling rendah 

adalah biaya listrik yaitu sebesar 0,02%. 
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4.1.5 Pengemasan  

Aktivitas  selanjutnya adalah pengemasan roti brownies dengan 

menggunakan plastik. Alokasi biaya pengemasan roti brownies sebesar 13,98% 

dari harga pokok produksi roti brownies. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada 

kelompok aktivitas pengemasan antara lain :  

4.1.5.1 Biaya Tenaga Kerja  

Biaya tenaga kerja pada bagian pengemasan roti brownies ada 12 orang 

pekerja dengan upah per hari sebesar Rp 10.000,00. Total biaya tenaga 

kerja langsung selama sebulan yaitu sebesar : 12 x 26 hari x Rp 10.000,00 

= Rp 3.120.000,00.  

4.1.5.2 Biaya Listrik 

Biaya listrik untuk penerangan pada bagian pengemasan produk roti 

brownies selama sebulan sebesar Rp 2.704,00 dengan pemakaian daya 

sebesar 4,16 kilowatt. Perhitungannya sebagai berikut : 

t           = 8 jam x 26 hari = 208 jam 

W  = P . t= 20 x 208 = 4.160 watt jam = 4,16 kWh 

Biaya  = W . tarif listrik = 4,16 x Rp 650,00 = Rp 2.704s,00 

4.1.5.3 Biaya Plastik 

Biaya plastik pembungkus untuk membungkus roti brownies selama 

sebulan sebesar : 22.600 x 800 = Rp 18.080.000,00 

4.1.5.4 Biaya Minyak Tanah  

Biaya minyak tanah digunakan untuk mengemas roti brownies selama 

sebulan yaitu sebesar : 26 liter x Rp 8.000,00 = Rp 120.000,00. 
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4.1.5.5 Biaya Air Minum 

Biaya air minum untuk pengemasan roti brownies selama sebulan : (12/91) 

x Rp 637.000,00 = Rp 84.000,00 untuk 12 orang pekerja.  

4.1.5.6 Biaya Sumbu  

Sumbu digunakan dalam proses untuk pengemasan selama sebulan sebesar 

: (22.600/38.920) x Rp 50.000,00 = Rp  29.033,91 

Tabel 19 Alokasi Biaya Pengemasan Bahan Roti Brownies 

Tenaga Kerja Listrik Minyak Tanah Plastik   
Rp % Rp % Rp % Rp %   

3.120.000 14,55 2.496 0,1 120.000 0,56 18.080.000 84,35 29.033,91 0,14  
 

Sumbu Air Minum Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp % Rp % Rp % 

29.033,91 0,14 84.000 0,39 21.435.529,91 100 36,48 13,97 
Sumber : data primer yang di olah 
 

Alokasi biaya pengemasan roti brownies yang paling tinggi adalah biaya 

penggunaan plastik sebesar 84,35%, sedangkan yang alokasinya paling rendah 

adalah biaya listrik yaitu sebesar 0,01%. 

4.1.6 Pengiriman  

4.1.6.1 Biaya Tenaga Kerja  

Biaya tenaga kerja untuk tenaga pengiriman ditetapkan sebesar : (22.600/50.370) 

x Rp6.240.000,00 = Rp 2.799.761,76 selama sebulan  

4.1.6.2 Biaya Bahan Bakar  

Biaya bahan bakar untuk pembelian bensin dan solar selama sebulan yaitu 

sebesar : (22.600/50.370) x Rp 10.843.000,00 = Rp 4.865.034,75. 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-masing, 

kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi roti brownies dengan tujuan agar 
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diketahui harga pokok produksi pada cost driver pengemasan, maka perhitungannya pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 4.20 Alokasi Biaya Pengiriman  Roti Brownies 

Tenaga Kerja Kirim Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp % Rp % Rp % 

2.799.761,76 36,56 4.865.034,75 63,47 7.664.796,51 100 13,04 5,00 
Sumber : Data primer yang diolah 

 
Alokasi biaya pengiriman roti brownies untuk tenaga kerja pengiriman 

sebesar 36,53%, sedangkan untuk biaya kirimnya sebesar 63,47%. 

Perbandingan harga pokok produksi roti brownies sistem konvensional dengan sistem 

Activity Based Costing (ABC) 

Dalam perhitungan harga pokok produksi roti brownies terutama biaya overhead 

pabrik (BOP) dengan sistem konvensional dan activity based costing terdapat perbedaan. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 21 Harga pokok roti brownies per unit dengan sistem ABC  

Persiapan bahan Pembuatan adonan pencetakan pemanggangan 

Rp % Rp % Rp % Rp %
97.979.569,04 65,27 1.350.625,82 0,89 6.197.064,82 4,12 14.507.064,82 9,66
  
Pengemasan  pengiriman unit Hpp/unit Margin 

keuntungan  
Harga jual

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 
22.428.679,81 14,94 7.658.761,76 5,12 587.600 255,48 100 74,52 29,17 330 129,17
 
Tabel 22 Harga pokok roti brownies per unit dengan sistem konvensional  

unit BB BTK BOP HPP Margin 
keuntungan 

Harga jual

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
587.600 119.776.308,38 83,53 14.759.761,76 10,29 8.856.870,06 6,18 244,03 100 85,97 35,23 330 135,23
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Penentuan harga pokok produksi roti brownies pada pabrik roti Sumber Rejeki 

diatas secara jelas menggambarkan pembebanan Biaya Overhead Pabrik (BOP) pada 

sistem Activity Based Costing dikelompokkan dalam 6 cost driver yaitu persiapan bahan 

sebesar 67,39%, pembuatan adonan sebesar 0,82%, pencetakan sebesar 3,39%, 

pemanggangan sebesar 9,42%, pengemasan sebesar 13,98%, dan pengiriman sebesar 

5,00%, dimana perhitungannya sudah jelas sesuai dengan aktivitas yang dilalui oleh 

masing-masing produk roti sumber rejeki. Harga pokok produksi roti brownies sebesar 

Rp 260,97. Roti brownies dijual dengan harga Rp 330,00. Jadi keuntungan tiap satu roti 

brownies sebesar Rp 69,03.  

Harga pokok produksi roti brownies dengan sistem konvensional sebesar Rp 

231,59, sehingga keuntungan roti brownies sebesar Rp 98,41. Harga pokok produksi 

dengan sistem konvensional lebih kecil daripada sistem activity based costing yaitu 

selisih sebesar Rp 29,38, hal ini menyebabkan keuntungan dengan sistem activity based 

costing lebih kecil dibandingkan dengan sistem konvensional yaitu sebesar Rp 29,35. Hal 

ini disebabkan karena pembebanan Biaya Overhead Pabrik (BOP) yang tidak tepat pada 

sistem konvensional dan tidak sesuai dengan pemicu biaya dan sumber daya yang 

dikonsumsi oleh produk roti brownies. Penentuan harga pokok produksi roti brownies 

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 roti brownies, karena harga pokok produksi dihitung dengan cara 

menjumlahkan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik pada produk 

roti brownies dan hal ini akan berdampak pada pembebanan biaya produksi roti brownies 

yang kurang tepat.     

    Penentuan harga pokok produksi dengan sistem Activity Based Costing (ABC) 

pada pabrik roti Sumber Rejeki belum bisa menetapkan harga pokok produksi dengan 
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tepat karena ada beberapa kendala. Salah satu kendalanya misal penetapan biaya telepon. 

Biaya telepon untuk kegiatan pabrik dan pribadi belum dapat dipisahkan secara jelas 

sehingga penetapan biaya telepon untuk setiap produk belum sesuai dengan aktivitas-

aktivitas yang dikonsumsi masing-masing produk roti. Kendala lain yaitu masih ada 

biaya-biaya yang belum bisa dimunculkan yaitu biaya penyusutan peralatan. Hal ini akan 

berdampak buruk pada saat peralatan itu rusak sehingga perlu diganti atau diperbaiki. 

Biaya untuk pembelian atau perbaikan peralatan yang rusak menyebabkan pengeluaran 

pada bulan yang bersangkutan membengkak. Biaya lain yang belum terkalkulasi dengan 

baik tetapi menambah biaya produksi yaitu biaya perlengkapan administrasi misal 

bolpoint, buku, penggaris dan lain-lain.    

Dengan sistem activity based costing diketahui keuntungan roti sumber rejeki 

dengan persentase sebesar 26,45% dari harga pokok produksi, hal ini menunjukkan 

penetapan harga jual roti sumber rejeki sudah sesuai sehingga tidak perlu diturunkan atau 

dinaikkan harga jualnya.  

 

4.3  Penentuan Harga Pokok Produksi dengan Sisitem Activity 
Based Costing (ABC) pada Cost Poll Roti Coklat Wijen 
 

Proses pembuatan roti coklat wijen melalui beberapa aktivitas yang 

dikelompokkan dalam cost driver yaitu persiapan bahan, pembuatan adonan, pencetakan, 

pemanggangan, pengemasan dan pengiriman. Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi 

jenis pengeluaran untuk aktivitas pada cost driver persiapan bahan antara lain pembelian 

bahan baku dan bahan penolong, biaya telepon dan biaya listrik. Pada cost driver 

pembuatan adonan antara lain biaya tenaga kerja, biaya listrik dan biaya air minum. Pada 

cost driver pencetakan antara lain biaya tenaga kerja, biaya listrik dan biaya air minum. 

Pada cost driver pemanggangan antara lain biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya bahan 
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bakar gas dan biaya air minum. Pada cost driver pengemasan antara lain biaya tenaga 

kerja, biaya listrik, biaya plastik, biaya minyak tanah, biaya sumbu dan biaya air minum. 

Pada cost driver pengiriman antara lain biaya tenaga kerja dan biaya bahan bakar. 

Perhitungan harga pokok atau alokasi biaya pada masing-masing cost driver dengan 

menggunakan sistem activity based costing hasilnya sebagai berikut : 

4.3.1 Persiapan Bahan  

Aktivitas persiapan bahan baku dan bahan penolong untuk memproses 

bahan hingga siap untuk digunakan dalam proses selanjutnya. Persiapan bahan ini 

mengeluarkan biaya-biaya untuk memperlancar proses persiapan. Biaya-biaya 

tersebut antara lain : 

4.3.1.1 Biaya Pembelian Bahan Baku 

Biaya pembelian bahan baku dan bahan penolong selama bulan oktober 

sebesar Rp 71.178.833,33. Data pembelian bahan baku dan bahan 

penolong untuk memproduksi roti coklat  wijen selama sebulan yaitu 

sebagai berikut : 

 

          Tabel 4.23 Bahan Baku dan Bahan Penolong Roti Coklat Wijen 

No. Bahan Jumlah Biaya 
1 Tepung Rp 19.890.000,00 
2 Gula jawa  Rp 22.542.000,00 
3 Gula pasir Rp 13.260.000,00 
4 Minyak nabati  Rp 13.260.000,00 
5 Wijen Rp      250.000,00 
6 Garam Rp        26.833,33 
7 Selai  Rp   1.950.000,00 

Jumlah Rp 71.178.833,33 
Sumber : Data Pabrik Roti Sumber Rejeki 

 
Perhitungan bahan baku dan bahan penolong 
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Tepung : 204 kali adonan x 0,75 Kg x 26 hari x Rp 5.000,00 =  Rp 19.890.000,00 

Gula jawa : 204 kali adonan x 0,5 x 26 hari x Rp 8.500,00 = Rp 22.542.000,00 

Gula pasir : 204 kali adonan x 0,25 Kg x 26 hari x Rp 10.000,00 =                      

Rp 13.260.000,00 

Minyak nabati : 204 kali adonan x 0,25 x 26 hari x Rp 10.000,00 =                     

Rp 13.260.000,00 

Garam : (204 kali adonan/612) x Rp 80.500,00 = Rp 26.833,33 

Selai : Rp 75.000,00 x 26 hari = Rp   1.950.000,00 

4.3.1.2 Biaya Telepon 

Biaya telepon digunakan untuk aktivitas memesan bahan baku dan bahan 

penolong dari supplier dialokasikan sebesar : (141/591,75) x Rp 

130.000,00 = Rp 30.975,92. 

4.3.1.3 Biaya Listrik 

Biaya listrik untuk air yang digunakan untuk adonan roti coklat wijen 

sebesar Rp 42.250,00 dengan pemakaian daya sebesar 65 kilowatt.  

t  = 5 jam x 26 hari = 130 jam 

W  = P . t = 500 x 130 = 65.000 watt jam = 65 kWh 

Biaya  = W . tarif listrik = 65 x Rp 650,00 = Rp 42.250,00 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-masing, 

kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi roti coklat wijen dengan tujuan 

agar diketahui harga pokok produksi pada cost driver persiapan bahan, maka 

perhitungannya pada tabel dibawah ini 

 



76 

 

Tabel 4.24 Alokasi Biaya Persiapan Bahan Roti Coklat Wijen 

Bahan Telepon Listrik Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

71.178.813,68 99,9 30.975,92 0,04 42.250 0,06 71.191.039,6 100 167,78 66,95 
Sumber : Data primer yang diolah 

 
Alokasi biaya persiapan bahan roti coklat wijen yang paling tinggi adalah 

biaya bahan  sebesar 99,90%, sedangkan yang alokasinya paling rendah adalah 

biaya telepon yaitu sebesar 0,04%. 

4.3.2 Pembuatan Adonan 

Cost driver yang kedua adalah pembuatan adonan. Penyerapan biaya pada 

cost driver pembuatan adonan terhadap harga pokok produksi roti coklat wijen 

sebesar 1,17%. Biaya-biaya yang digunakan untuk pembuatan adonan antara lain : 

4.3.2.1 Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja pada pembuatan adonan roti coklat wijen dikerjakan 

oleh 4 orang dengan upah per hari sebesar Rp 10.000,00. Total biaya 

tenaga kerja pembuatan adonan roti coklat wijen selama sebulan sebesar : 

4 x 26 hari x Rp 10.000,00 = Rp 1.040.000,00. 

4.3.2.2 Biaya Listrik  

Dalam aktifitas pembuatan adonan, biaya yang dikeluarkan adalah biaya 

listrik untuk mixer (mesin pengaduk) sebesar Rp 172.380,00 dengan 

pemakaian daya sebesar 265,2 kilowatt dan  lampu untuk penerangan 

sebesar  Rp 2.704,00 dengan pemakaian daya sebesar 4,16 kilowatt, jadi 

total penggunaan listrik pada pembuatan adonan roti coklat wijen selama 

sebulan sebesar Rp 175.084,00. Perhitungannya sebagai berikut :  

Biaya listrik untuk mixer 
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t  = 15 menit x 204 kali adonan x 26 hari = 79.560 menit =226 jam 

W  = P . t  = 200 x 226 = 265.200 watt jam = 265,2 kWh 

Biaya  = W . tarif listrik = 265,2 x Rp 650,00 = Rp 172.380,00 

Biaya listrik untuk penerangan  

t           = 8 jam x 26 hari = 208 jam 

W  = P . t = 20 x 208 = 4.160 watt jam = 4,16 kWh 

Biaya  = W . tarif listrik = 4,16 x Rp 650,00 = Rp 2.704,00 

4.2.2.3 Biaya Air Minum  

Biaya air minum untuk 4 orang pekerja pembuatan adonan selama sebulan 

sebesar : (4/91) x Rp 637.000,00 = Rp 28.000,00. 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-masing, 

kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi roti coklat wijen dengan tujuan 

agar diketahui harga pokok produksi pada cost driver pembuatan adonan, maka 

perhitungannya pada tabel dibawah ini 

Tabel 4.25 Alokasi Biaya Pembuatan Adonan Roti Coklat Wijen 

Tenaga Kerja Listrik Air Minum Jumlah HPP/unit
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %

1.040.000 83,66 175.084 14,08 28.000 2,26 1.243.084 100 2,93 1,17
Sumber : Data primer yang diolah 

 
Alokasi biaya pembuatan adonan roti coklat wijen yang paling tinggi 

adalah biaya tenaga kerja sebesar 84,66%, sedangkan yang alokasinya paling 

rendah adalah biaya air minum yaitu sebesar 2,26%. 

4.1.3 Pencetakan 

Aktivitas  selanjutnya dalam proses produksi roti coklat wijen adalah 

pencetakan alokasi biaya pada cost driver pencetakan sebesar 2,26% dari 
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harga pokok produksi roti coklat wijen. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada 

cost driver pencetakan antara lain :  

4.1.3.1 Biaya Tenaga Kerja 

Bagian pencetakan terdiri dari 9 orang dengan upah per hari sebesar             

Rp 10.000,00. Total biaya tenaga kerja pencetakan roti coklat wijen 

selama sebulan sebesar : 9 x 26 hari x Rp 10.000,00 = Rp 2.340.000,00. 

4.1.3.2 Biaya  Listrik  

Biaya listrik untuk penerangan pada bagian pencetakan selama sebulan 

sebesar Rp 2.496,00 dengan daya pemakaian sebesar 4,16 kilowatt. 

Perhitungannya sebagai berikut : 

t           = 8 jam x 26 hari = 208 jam 

W  = P . t = 20 x 208 = 4.160 watt jam = 4,16 kWh 

Biaya  = W . tarif listrik = 4,16 x Rp 650,00 = Rp 2.704,00 

4.1.3.4 Biaya Air Minum 

Biaya untuk air minum pekerja yang bekerja pada bagian pencetakan 

selama sebulan sebesar : (9/91) x Rp 637.000,00 = Rp 63.000,00 dengan 9 

orang pekerja. 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-masing, 

kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi roti coklat wijen dengan tujuan 

agar diketahui harga pokok produksi pada cost driver pencetakan, maka 

perhitungannya pada tabel dibawah ini 
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Tabel 4.26 Alokasi Biaya Pencetakan Roti Coklat Wijen 

Tenaga Kerja Listrik Air Minum Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp %  % Rp % Rp % 

2.340.000 97,27 2.704 0,1 63.000 2,63 2.405.704 100 5,67 2,26 
Sumber : Data primer yang diolah 

Alokasi biaya pencetakan  roti coklat wijen yang paling tinggi adalah 

biaya tenaga kerja sebesar 97,27%, sedangkan yang alokasinya paling rendah 

adalah biaya listrik yaitu sebesar 0,1%. 

4.1.4 Pemanggangan  

Cost driver yang ketiga adalah pemanggangan dengan alokasi biaya 

sebesar 9,53% dari harga pokok produksi roti coklat wijen. 

4.1.4.1 Biaya  Tenaga Kerja  

Tenaga kerja pada cost driver pemanggangan ada 4 orang dengan upah per 

hari Rp 30.000,00. Total biaya tenaga kerja pada pemanggangan selama 

sebulan sebesar : 4 x 26 hari x Rp 30.000,00 = Rp 3.120.000,00. 

4.1.4.2 Biaya Bahan Bakar  

Aktivitas pemanggangan memerlukan biaya bahan bakar berupa gas. 

Dalam 1 bulan menghabiskan 97 tabung gas ukuran 12 Kg @Rp 

72.000,00, jadi total biayanya sebesar Rp 6.984.000,00. 

4.1.4.3 Biaya Listrik  

Biaya listrik untuk penerangan selama sebulan sebesar Rp 2.704,00 

dengan pemakaian daya sebesar 4,16 kilowatt. Perhitungannya sebagai 

berikut : 

t           = 8 jam x 26 hari = 208 jam 

W  = P . t  = 20 x 208 = 4.160 watt jam = 4,16 kWh 
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Biaya  = W . tarif listrik = 4,16 x Rp 650,00 = Rp 2.704,00   

4.1.4.4 Biaya Air Minum 

Biaya air minum untuk pekerja yang berjumlah 4 orang pekerja pada 

bagian pemanggangan roti coklat wijen sebesar : (4/91) x Rp 637.000,00 =              

Rp 28.000,00. 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-masing, 

kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi roti coklat wijen dengan tujuan 

agar diketahui harga pokok produksi pada cost driver pemanggangan, maka 

perhitungannya pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.27 Alokasi Biaya Pemanggangan Bahan Roti Coklat Wijen  

Tenaga Kerja Bahan Bakar Listrik Air Minum Jumlah HPP/unit
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %

3.120.000 30,78 6.984.000 68,91 2.704 0,03 28.000 0,28 10.134.704 100 23,88 9,53
Sumber : Data primer yang diolah 

 
Alokasi biaya pemanggangan roti coklat wijen yang paling tinggi adalah 

biaya bahan bakar  sebesar 68,91%, sedangkan yang alokasinya paling rendah 

adalah biaya listrik yaitu sebesar 0,03%. 

4.1.5  Pengemasan  

Cost driver yang keempat yaitu pengemasan dengan alokasi sebesar 

14.89%. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada proses pengemasan roti coklat wijen 

antara lain :  

4.1.5.1 Biaya Tenaga Kerja  

Biaya tenaga kerja pada bagian pengemasan selama sebulan sebesar : 10 x 

26 hari x Rp 10.000,00 = Rp 2.600.000,00. Pada bagian pengemasan ada 

10 orang pekerja dengan upah per hari Rp. 10.000,00. 
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4.1.5.2 Biaya Listrik 

Biaya listrik pada bagian pengemasan yaitu untuk penerangan sebesar Rp 

2.704,00 dengan pemakaian daya sebesar 4,16 kilowatt. 

t           = 8 jam x 26 hari = 208 jam 

W  = P . t  = 20 x 208 = 4.160 watt jam = 4,16 kWh 

Biaya  = W . Tarif listrik = 4,16 x Rp 650,00 = Rp 2.704,00 

4.1.5.3 Biaya Plastik 

Biaya plastik yang digunakan untuk membungkus roti coklat wijen sebesar  

: 16.320 x Rp 800,00 = Rp 13.056.000,00. 

4.1.5.4 Biaya Minyak Tanah  

Biaya minyak tanah yang digunakan dalam pengemasan selama sebulan 

sebesar  : 10 x Rp 10.000,00 = Rp 80.000,00. 

4.1.5.5 Biaya Air Minum 

Biaya air minum untuk pekerja yang berjumlah 10 orang pada bagian 

pengemasan sebesar : (10/91) x Rp 637.000,00 = Rp 70.000,00. 

4.1.5.6 Biaya Sumbu  

Biaya untuk sumbu untuk pengemasan roti coklat wijen sebesar                    

: (16320/38.920) x Rp 50.000,00 = Rp 20.966,09. 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-masing, 

kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi roti coklat wijen dengan tujuan 

agar diketahui harga pokok produksi pada cost driver pengemasan, maka 

perhitungannya pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 28 Alokasi Biaya Pengemasan Bahan Roti Coklat Wijen 

Tenaga Kerja Listrik Minyak Tanah Plastik 
Rp % Rp % Rp % Rp % 

2.600.000 16,43 2.496 0,02 80.000 0,51 13.056.000 82.48 
 

Sumbu Air Minum Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp % Rp % Rp % 

20.966,09 0,13 70.000 0.43 15.829.462,09 100 37,3 14,88 
Sumber : data primer yang di olah 
 

Alokasi biaya pengemasan roti coklat wijen yang paling tinggi adalah 

biaya plastik sebesar 82,48%, sedangkan yang alokasinya paling rendah adalah 

biaya listrik yaitu sebesar 0,02%. 

4.1.6 Pengiriman  

4.1.6.1 Biaya Tenaga Kerja  

Biaya tenaga kerja pada bagian pengiriman selama sebulan ditetapkan sebesar : 

(16.320/50.370) x Rp 6.240.000,00 = Rp 2.021.774,87 

4.1.6.2 Biaya Bahan Bakar  

Biaya bahan bakar berupa bensin dan solar selama sebulan sebesar : 

(16.320/50.370) x Rp 10.843.000,00 = Rp 3.513.157,84. 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-masing, 

kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi roti coklat wijen dengan tujuan agar 

diketahui harga pokok produksi pada cost driver pengiriman, maka perhitungannya pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 4.29 Alokasi Biaya Pengiriman  Roti Coklat Wijen 

Tenaga Kerja Kirim Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp % Rp % Rp % 

2.021.774,87 36,53 3.513.157,84 63,47 5.534.932,71 100 13,04 5,2 
Sumber : Data primer yang diolah 
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Alokasi biaya pengiriman roti brownies untuk tenaga kerja pengiriman 

sebesar 36,51%, sedangkan untuk biaya kirimnya sebesar 63,47%.  

Perbandingan harga pokok produksi roti coklat wijen sistem konvensional dengan sistem 

Activity Based Costing (ABC) 

Dalam perhitungan harga pokok produksi roti coklat wijen terutama Biaya 

Overhead Pabrik (BOP) dengan sistem konvensional dan activity based costing terdapat 

perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 30 Harga pokok roti coklat wijen per unit dengan sistem ABC  

Persiapan bahan Pembuatan adonan  pencetakan pemanggangan 

Rp % Rp % Rp % Rp % 
71.307.352,2 66,45 1.314.759,9 1,23 2.416.179,9 2,25 10.187.179,9 9,49 
  

Pengemasan  pengiriman unit Hpp/unit Margin 
keuntungan  

Harga jual

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
16.549.124,91 15,43 5.530.574,87 5,15 424.320 252,88 100 77,12 30,49 330 130,49

 
31 Harga pokok produksi roti coklat wijen  per unit dengan sistem konvensional  

unit BB BTK BOP HPP Margin 

keuntungan  

Harga jual 

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

424.

320 

84.87

5.573,

68 

80,9

5 

11.1

21.7

74,8

7 

10.6

0 

8.85

6.87

0,06 

8,45 247,

11 

100 82,8

9 

33,5

4 

330 133,

54 
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Penentuan harga pokok produksi roti coklat wijen pada pabrik roti Sumber Rejeki 

diatas secara jelas menggambarkan pembebanan Biaya Overhead Pabrik (BOP) pada 

sistem Activity Based Costing dikelompokkan dalam 6 cost driver yaitu persiapan bahan 

sebesar 66,95%, pembuatan adonan sebesar 1,17%, pencetakan sebesar 2,26%, 

pemanggangan sebesar 9,53%, pengemasan sebesar 14,89%, dan pengiriman sebesar 

5,2%, dimana perhitungannya sudah jelas sesuai dengan aktivitas yang dilalui oleh 

masing-masing produk roti sumber rejeki. Harga pokok produksi roti coklat wijen sebesar 

Rp 250,61. Roti coklat wijen dijual dengan harga Rp 330,00. Jadi keuntungan tiap satu 

roti coklat wijen sebesar Rp 79,39.  

Harga pokok produksi roti coklat wijen dengan sistem konvensional sebesar Rp 

238,37, sehingga keuntungan roti coklat wijen sebesar Rp 91,63. Harga pokok produksi 

dengan sistem konvensional lebih kecil daripada sistem activity based costing yaitu 

selisih sebesar Rp 12,24, hal ini menyebabkan keuntungan dengan sistem activity based 

costing lebih kecil dibandingkan dengan sistem konvensional yaitu sebesar Rp 12,24. Hal 

ini disebabkan karena pembebanan Biaya Overhead Pabrik (BOP) yang tidak tepat pada 

sistem konvensional dan tidak sesuai dengan pemicu biaya dan sumber daya yang 

dikonsumsi oleh produk roti coklat wijen. Penentuan harga pokok produksi roti coklat 

wijen 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 roti coklat wijen, karena harga pokok produksi dihitung dengan 

cara menjumlahkan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik pada 

produk roti coklat wijen dan hal ini akan berdampak pada pembebanan biaya produksi 

roti coklat wijen yang kurang tepat.   

    Penentuan harga pokok produksi dengan sistem Activity Based Costing (ABC) 

pada pabrik roti Sumber Rejeki belum bisa menetapkan harga pokok produksi dengan 
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tepat karena ada beberapa kendala. Salah satu kendalanya misal penetapan biaya telepon. 

Biaya telepon untuk kegiatan pabrik dan pribadi belum dapat dipisahkan secara jelas 

sehingga penetapan biaya telepon untuk setiap produk belum sesuai dengan aktivitas-

aktivitas yang dikonsumsi masing-masing produk roti. Kendala lain yaitu masih ada 

biaya-biaya yang belum bisa dimunculkan yaitu biaya penyusutan peralatan. Hal ini akan 

berdampak buruk pada saat peralatan itu rusak sehingga perlu diganti atau diperbaiki. 

Biaya untuk pembelian atau perbaikan peralatan yang rusak menyebabkan pengeluaran 

pada bulan yang bersangkutan membengkak. Biaya lain yang belum terkalkulasi dengan 

baik tetapi menambah biaya produksi yaitu biaya perlengkapan administrasi misal 

bolpoint, buku, penggaris dan lain-lain.      

Dengan sistem activity based costing diketahui keuntungan roti coklat wijen 

dengan persentase sebesar 31,68% dari harga pokok produksi, hal ini menunjukkan 

penetapan harga jual roti coklat wijen sudah sesuai sehingga tidak perlu diturunkan atau 

dinaikkan harga jualnya.  

 

4.4  Penentuan Harga Pokok Produksi dengan Sisitem Activity 
Based Costing (ABC) pada Cost Poll Roti Bolu 
 

Proses pembuatan roti bolu melalui beberapa aktivitas yang dikelompokkan 

dalam cost driver  yaitu persiapan bahan, pembuatan adonan, pencetakan, pemanggangan, 

pengemasan dan pengiriman. Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi jenis 

pengeluaran untuk aktivitas pada cost driver persiapan bahan antara lain pembelian bahan 

baku dan bahan penolong, biaya telepon dan biaya listrik. Pada cost driver pembuatan 

adonan antara lain biaya tenaga kerja, biaya listrik dan biaya air minum. Pada cost driver 

pencetakan antara lain biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya margarin dan biaya air 

minum. Pada cost driver pemanggangan antara lain biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya 
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bahan bakar gas dan biaya air minum. Pada cost driver pengemasan antara lain biaya 

tenaga kerja, biaya listrik, biaya plastik dan biaya air minum. Pada cost driver pengiriman 

antara lain biaya tenaga kerja dan biaya bahan bakar. Perhitungan harga pokok atau 

alokasi biaya pada masing-masing cost driver dengan menggunakan sistem activity based 

costing hasilnya sebagai berikut : 

4.4.1 Persiapan Bahan 

Aktivitas persiapan bahan baku dan bahan penolong untuk memproses 

bahan hingga siap untuk digunakan dalam proses selanjutnya. Persiapan 

bahan ini mengeluarkan biaya-biaya untuk memperlancar proses 

persiapan. Biaya-biaya tersebut antara lain : 

4.1.1.1 Biaya Pembelian Bahan Baku 

Data biaya pembelian bahan baku dan bahan penolong untuk pembuatan 

roti bolu adalah sebagai berikut : 

          Tabel 4.32 Tabel Bahan Baku dan Bahan Penolong Roti Bolu  

No. Bahan Jumlah Biaya 
1 Tepung Rp  16.672.500,00 
2 Margarin Rp    3.510.000,00 
3 Telur Rp  34.225.500,00 
4 BP Rp       168.300,00 
5 Ovalet Rp    6.581.250,00 
6 Gula pasir Rp  24.570.000,00 
7 Garam Rp         17.758,36 

Jumlah Rp  85.745.307,36 
          Sumber : Data Pabrik Roti Sumber Rejeki 

 
Perhitungan bahan baku dan bahan penolong 

Tepung  : 135 kali adonan x 0,95Kg x 26 hari x Rp 5.000,00 =  Rp  16.672.500,00 

Margarin : 135 kali adonan x 0,25 Kg x 26 hari x Rp 4.000,00 =  Rp 3.510.000,00 

Telur       :101,25 x 26 x Rp 13.000,00 = Rp  34.225.500,00 
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Ragi        : 47 kali adonan x 0,2 Kg x 26 hari x Rp 20.000,00 = Rp 4.888.000,00 

BP          : 9,35 x Rp 18.000,00 =  Rp 168.300,00 

Ovalet      : 135 kali adonan x 0,1 Kg x 26 hari x Rp 18.750,00 = Rp 6.581.250,00 

Gula pasir : 135 kali adonan x 0,7 Kg x 26 hari x Rp 10.000,00 =                        

Rp  24.570.000,00 

Garam       : (135 kali adonan/612) x Rp 80.500,00 = Rp 17.758,36 

4.4.1.1 Biaya Telepon 

Biaya telepon digunakan untuk aktivitas memesan bahan baku dan bahan 

penolong dari supplier dialokasikan sebesar : (153/591,75) x Rp 

130.000,00 = Rp 34.838,00. 

 

4.4.1.2 Biaya Listrik 

Biaya listrik yang digunakan untuk membuat adonan roti bolu sebesar Rp 

27.300,00 dengan daya pemakaian sebesar 45,5 kilowatt. 

t  = 3,5 jam x 26 hari = 91 jam  

W  = P . t  = 500 x 91 = 45.500 watt jam = 45,5 kWh 

Biaya  = W . tarif listrik = 45,5 x Rp 650,00 = Rp 29.575,00 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-masing, 

kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi roti bolu dengan tujuan agar 

diketahui harga pokok produksi pada cost driver persiapan bahan, maka 

perhitungannya pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.33 Alokasi Biaya Persiapan Bahan Roti Bolu 

Bahan Telepon Listrik Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

85.745.307,36 99,93 33.612,17 0,04 29.575 0,03 85.808.494,53 100 488,94 80,97
Sumber : Data primer yang diolah 

 
Alokasi biaya persiapan bahan roti bolu yang paling tinggi adalah biaya 

bahan sebesar 99,93%, sedangkan yang alokasinya paling rendah adalah biaya 

listrik yaitu sebesar 0,03%. 

4.4.2 Pembuatan Adonan 

4.4.2.1 Biaya Tenaga Kerja 

Tenaga kerja pada bagian adonan roti bolu ada 2 orang pekerja dengan 

upah per hari Rp 10.000,00. Total biaya tenaga kerja pembuatan roti bolu 

sebesar : 2 x 26 x Rp 10.000,00 = Rp 520.000,00. 

4.4.2.2 Biaya Listrik  

Dalam aktivitas pembuatan adonan, biaya yang dikeluarkan adalah biaya 

listrik untuk mixer (mesin pengaduk) sebesar Rp 114.075,00 dengan 

pemakaian daya sebesar 175,5 kilowatt dan biaya  lampu untuk 

penerangan sebesar Rp 2.704,00 dengan daya pemakaian sebesar 4,16 

kilowatt. Jadi total biaya listrik pada tahap pembuatan adonan adalah 

sebesar Rp 116.779,00. Perhitungannya sebagai berikut  

Biaya listrik untuk mixer  

 t  = 15 menit x 135 kali adonan x 26 hari = 52.650 menit = 877,5 jam  

W  = P . t = 200 x 877,5 = 175.500 watt jam = 175,5 kWh 

Biaya  = W . tarif listrik = 175,5 x Rp 650,00 = Rp 114.075,00 

Biaya listrik untuk penerangan  
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t           = 8 jam x 26 hari = 208 jam 

W  = P . t = 20 x 208 = 4.160 watt jam= 4,16 kWh 

Biaya  = W . tarif listrik = 4,16 x Rp 650,00 = Rp 2.704,00 

4.2.2.3 Biaya Air Minum  

Biaya air minum untuk 2 orang pekerja pada bagian pembuatan adonan 

sebesar : (2/91) x Rp 637.000,00 = Rp 14.000,00 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-masing, 

kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi roti bolu dengan tujuan agar 

diketahui harga pokok produksi pada cost driver pembuatan adonan, maka 

perhitungannya pada tabel dibawah ini 

 

Tabel 4.34 Alokasi Biaya Pembuatan Adonan Roti Bolu 

Tenaga Kerja Listrik Air Minum Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

520.000 79,9 116.779 17,94 14.000 2,16 650.779 100 3,71 0,61 
Sumber : Data primer yang diolah 

 
Alokasi biaya pembuatan adonan roti bolu yang paling tinggi adalah biaya 

tenaga kerja sebesar 79,9%, sedangkan yang alokasinya paling rendah adalah 

biaya air minum yaitu sebesar 2,16%. 

4.1.3 Pencetakan 

4.1.3.1 Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja pada bagian pencetakan ada 6 orang pekerja dengan 

upah per hari Rp 10.000,00. Total biaya tenaga kerja pada pencetakan 

sebesar       : 6 x 26 x Rp 10.000,00 = Rp 1.560.000,00 

4.1.3.2 Biaya Listrik  
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Biaya listrik pada proses pencetakan yaitu biaya untuk penerangan sebesar  

Rp 2.704,00 dengan pemakaian daya sebesar 4,16 kilowatt. 

t           = 8 jam x 26 hari = 208 jam 

W  = P . t = 20 x 208 = 4.160 watt jam= 4,16 kWh 

Biaya  = W . tarif listrik = 4,16 x Rp 650,00 = Rp 2.704,00 

4.1.3.4 Biaya Air Minum 

Biaya air minum untuk pekerja yang berjumlah 6 orang pada bagian 

pencetakan sebesar : (6/91) x 637.000,00 = Rp 42.000,00.  

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-masing, 

kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi roti bolu dengan tujuan agar 

diketahui harga pokok produksi pada cost driver pencetakan, maka 

perhitungannya pada tabel dibawah ini 

Tabel 4.35 Alokasi Biaya Pencetakan Roti Bolu 

Tenaga Kerja Listrik Air Minum Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp  %  % Rp % Rp % 

1.560.000 97,21 2.704 0,17 42.000 2,62 1.604.704 100 9,14 1,51 
Sumber : Data primer yang diolah 
 

Alokasi biaya pembuatan adonan roti bolu yang paling tinggi adalah biaya 

tenaga kerja sebesar 97,21,%, sedangkan yang alokasinya paling rendah adalah 

biaya listrik yaitu sebesar 0,17%. 

4.1.4 Pemanggangan  

Proses selanjutnya adalah aktivitas pemanggangan dengan alokasi biaya 

sebesar 5,699%. Biaya-biaya yang terjadi dalam aktivitas pemanggangan antara 

lain : 
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4.1.4.1 Biaya Tenaga Kerja  

Biaya tenaga kerja pada bagian pemanggangan berjumlah 4 orang dengan 

upah perhari sebesar Rp 30.000,00. Total biaya tenaga kerja pada bagian 

pemanggangan selama sebulan sebesar  : 4 x 26 x Rp 30.000,00 =           

Rp 3.120.000,00. 

4.1.4.2 Biaya Bahan Bakar  

Aktivitas pemanggangan memerlukan biaya bahan bakar berupa gas. 

Dalam 1 bulan menghabiskan 40 tabung gas ukuran 12 Kg @Rp 

72.000,00, jadi total biayanya sebesar Rp 2.880.000,00. 

4.1.4.3 Biaya Listrik  

Biaya listrik yang digunakan untuk penerangan pada bagian 

pemanggangan sebesar Rp 2.704,00 dengan pemakaian daya sebesar 4,16 

kilowatt. Perhitungannya sebagai berikut : 

t           = 8 jam x 26 hari = 208 jam 

W  = P . t = 20 x 208 = 4.160 watt jam= 4,16 kWh 

Biaya  = W . tarif listrik = 4,16 x Rp 650,00 = Rp 2.704,00 

4.1.4.4 Biaya Air Minum 

Biaya air minum yang digunakan oleh pekerja yang berjumlah 4 orang 

pada bagian pemanggangan sebesar : (4/91) x Rp 637.000,00 = Rp 

28.000,00. 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-masing, 

kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi roti bolu dengan tujuan agar 
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diketahui harga pokok produksi pada cost driver pemanggangan, maka 

perhitungannya pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.36 Alokasi Biaya Pemanggangan Bahan Roti Bolu 

Tenaga Kerja Bakar Listrik Air minum Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

3.120.000 51,74 2.880.000 47,76 2.704 0,04 28.000 0,46 6.030.704 100 34,36 5,69
Sumber : Data primer yang diolah 
 

Alokasi biaya pemanggangan roti bolu yang paling tinggi adalah biaya 

tenaga kerja sebesar 51,74%, sedangkan yang alokasinya paling rendah adalah 

biaya listrik yaitu sebesar 0,04%. 

4.1.5 Pengemasan  

Cost driver pada tahap kelima adalah pengemasan roti bolu dengan alokasi 

biaya sebesar 7,19% dari harga pokok produksi roti bolu. Biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam bagian pengemasan roti bolu antara lain : 

4.1.5.1 Biaya Tenaga Kerja  

Biaya tenaga kerja bagian pengemasan pada roti bolu selama sebulan 

sebesar Rp 1.560.000 dengan 6 orang pekerja dan upah per harinya sebesar 

: 6 x 26 hari x  Rp 10.000,00 = Rp 10.000,00.  

4.1.5.2 Biaya Listrik 

Biaya listrik dalam pengemasan roti bolu ada dua yaitu biaya penerangan 

dan biaya mesin pres. Biaya penerangan sebesar Rp 2.704,00 dengan 

pemakaian daya sebesar 4,16 kilowatt dan biaya mesin  pres sebesar Rp 

617.906,25 dengan pemakaian daya sebesar 1.096,875 kilowatt, sehingga 

total biayanya sebesar Rp 620.610,25. Perhitungannya sebagai berikut 

Biaya listrik untuk mesin pres 
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t  = 1,3 menit x 6.750 unit x 26 hari = 228.150 menit = 3.802,5 jam 

W  = P . t = 250 x 3.802,5 = 950.625 watt jam = 950,625 kWh 

Biaya  = W . tarif listrik = 95,625  x Rp 650,00 = Rp 617.906,25 

Biaya listrik untuk penerangan 

t           = 8 jam x 26 hari = 208 jam 

W  = P . t = 20 x 208 = 4.160 watt jam= 4,16 kWh 

Biaya  = W . tarif listrik = 4,16 x Rp 650,00 = Rp 2.704,00 

 

4.1.5.3 Biaya Plastik 

Biaya plastik pembungkus untuk membungkus roti bolu sebesar 6.750 x 

Rp 800,00 = Rp 5.400.000,00. 

4.1.5.4 Biaya Air Minum 

Biaya air minum untuk pekerja sebesar : (6/91) x Rp 637.000,00 = Rp 

42.000,00 untuk 6 orang pekerja selama sebulan.  

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-masing, 

kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi roti bolu dengan tujuan agar 

diketahui harga pokok produksi pada cost driver pengemasan, maka 

perhitungannya pada tabel dibawah ini :  

Tabel 4.37 Alokasi Biaya Pengemasan Bahan Roti Bolu 

Tenaga Kerja Listrik Plastik Air Minum Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

1.560.000 20,46 620.610,25 8,14 5.400.000 70,84 42.000 0,56 7.622.610,25 100 43,43 7,19 
Sumber : Data primer yang diolah 
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Alokasi biaya pengemasan roti bolu yang paling tinggi adalah biaya 

plastik sebesar 70,84%, sedangkan yang alokasinya paling rendah adalah biaya air 

minum yaitu sebesar 0,56%. 

4.1.6 Pengiriman  

Biaya pengiriman pada roti bolu di  alokasikan sebesar 4,03% dari harga 

pokok produksi roti bolu. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada pengiriman antara 

lain :  

4.1.6.1 Biaya Tenaga Kerja  

Biaya tenaga kerja pada bagian pengiriman ditetapkan sebesar : (6.750/50.370) x 

Rp 6.240.000,00 = Rp 836.212,03 selama 1 bulan. 

4.1.6.2 Biaya Bahan Bakar  

Biaya bahan bakar berupa bensin dan solar sebesar : (6.750/50.370) x 

10.843.000,00 = Rp 1.453.052,40. 

Setelah diketahui jumlah pengeluaran pada aktivitasnya masing-masing, 

kemudian biaya-biaya dialokasikan pada produksi roti bolu dengan tujuan agar diketahui 

harga pokok produksi pada cost driver pengiriman, maka perhitungannya pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.38 Alokasi Biaya Pengiriman  Roti Bolu 

Tenaga Kerja Kirim Jumlah HPP/unit 
Rp % Rp % Rp % Rp % 

2.799.761,76 65.83 1.453.052,4 34,17 4.252.814,16 100 24,23 4,03 
Sumber : Data primer yang diolah 

 
Alokasi biaya pengiriman roti bolu untuk tenaga kerja pengiriman sebesar 

65,83%, sedangkan untuk biaya kirimnya sebesar 34,17%.  

Perbandingan harga pokok produksi roti bolu sistem konvensional dengan sistem Activity 

Based Costing (ABC) 
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Dalam perhitungan harga pokok produksi roti bolu terutama Biaya Overhead Pabrik 

(BOP) dengan sistem konvensional dan activity based costing terdapat perbedaan. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 

 Tabel 39 Harga pokok roti bolu per unit dengan sistem ABC  

Persiapan bahan Pembuatan 
adonan  

pencetakan pemanggangan 

Rp % Rp % Rp % Rp % 
85.924.814,72 82,47 702.227,4 0,67 1.715.179,9 1,65 6.069.179,9 5,82 
  
Pengemasan  pengiriman unit Hpp/unit Margin 

keuntungan 
Harga jual

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 
7.413.757,84 7,12 2.287.462,03 2,27 175.500 593,69 100 56,31 9,48 650 109,48
 
Tabel 40 Harga pokok roti bolu  per unit dengan sistem konvensional  

unit BB BTK BOP HPP Margin 
keuntungan 

Harga 
jual 

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
175.500 91.621.946,76 84,77 7.596.212,03 7,03 8.856.870,06 8,2 615,81 100 34,19 5,55 650 105,5
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Penentuan harga pokok produksi roti bolu pada pabrik roti Sumber Rejeki diatas 

secara jelas menggambarkan pembebanan Biaya Overhead Pabrik (BOP) pada sistem 

Activity Based Costing dikelompokkan dalam 6 cost driver yaitu persiapan bahan sebesar 

80,97%, pembuatan adonan sebesar 0,61%, pencetakan sebesar 1,51%, pemanggangan 

sebesar 5,69%, pengemasan sebesar 7,19%, dan pengiriman sebesar 4,03%, dimana 

perhitungannya sudah jelas sesuai dengan aktivitas yang dilalui oleh masing-masing 

produk roti sumber rejeki. Harga pokok produksi roti bolu sebesar Rp 603,82. Roti bolu 

dijual dengan harga Rp 700,00. Jadi keuntungan tiap satu roti bolu sebesar Rp 96,18.  

Harga pokok produksi roti bolu dengan sistem konvensional sebesar       Rp 

645,99, sehingga keuntungan roti bolu sebesar Rp 54,01. Harga pokok produksi dengan 

sistem konvensional lebih besar daripada sistem activity based costing yaitu selisih 

sebesar Rp 42,17, sehingga menyebabkan keuntungan roti bolu dengan sistem 

konvensional lebih kecil daripada dengan sistem activity based costing yaitu selisih 

sebesar Rp 42,17. Hal ini disebabkan karena pembebanan Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

yang tidak tepat pada sistem konvensional dan tidak sesuai dengan pemicu biaya dan 

sumber daya yang dikonsumsi oleh produk roti bolu. Penentuan harga pokok produksi 

roti bolu 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 roti bolu, karena harga pokok produksi dihitung dengan cara 

menjumlahkan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik pada produk 

roti bolu dan hal ini akan berdampak pada pembebanan biaya produksi roti bolu yang 

kurang tepat.            

Penentuan harga pokok produksi dengan sistem Activity Based Costing (ABC) 

pada pabrik roti Sumber Rejeki belum bisa menetapkan harga pokok produksi dengan 

tepat karena ada beberapa kendala. Salah satu kendalanya misal penetapan biaya telepon. 
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Biaya telepon untuk kegiatan pabrik dan pribadi belum dapat dipisahkan secara jelas 

sehingga penetapan biaya telepon untuk setiap produk belum sesuai dengan aktivitas-

aktivitas yang dikonsumsi masing-masing produk roti. Kendala lain yaitu masih ada 

biaya-biaya yang belum bisa dimunculkan yaitu biaya penyusutan peralatan. Hal ini akan 

berdampak buruk pada saat peralatan itu rusak sehingga perlu diganti atau diperbaiki. 

Biaya untuk pembelian atau perbaikan peralatan yang rusak menyebabkan pengeluaran 

pada bulan yang bersangkutan membengkak. Biaya lain yang belum terkalkulasi dengan 

baik tetapi menambah biaya produksi yaitu biaya perlengkapan administrasi misal 

bolpoint, buku, penggaris dan lain-lain. 

Dengan sistem activity based costing diketahui keuntungan roti bolu dengan 

persentase sebesar 15,93% dari harga pokok produksi, hal ini menunjukkan penetapan 

harga jual roti bolu sebesar Rp 700,00 sudah sesuai, sehingga tidak perlu dinaikkan harga 

jualnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

selanjutnya dapat disimpulkan bahwa :  

1. Harga pokok produksi dengan sistem Activity Based Costing pada roti 

Sumber Rejeki sebesar Rp 420,60 dengan harga jual Rp 650,00, 

memperoleh keuntungan sebesar Rp 229,40 atau sebesar 54,54% dari 

harga pokok produksi. Sedangkan jika menggunakan sistem 

konvensional harga pokok produksi roti sumber rejeki sebesar Rp 549,65 

dengan harga jual Rp 650,00, memperoleh keuntungan sebesar Rp 

100,35 atau sebesar 18,265% dari harga pokok produksi.   

2. Harga pokok produksi dengan sistem Activity Based Costing pada roti 

brownies sebesar Rp 260,97 dengan harga jual Rp 330,00, memperoleh 

keuntungan sebesar Rp 69,03 atau sebesar 26,45% dari harga pokok 

produksi. Sedangkan jika menggunakan sistem konvensional harga 

pokok produksi roti brownies sebesar Rp 235,84 dengan harga jual Rp 

330,00, memperoleh keuntungan sebesar Rp 94,16 atau sebesar 39,92% 

dari harga pokok produksi.   

3. Harga pokok produksi dengan sistem Activity Based Costing pada roti 

coklat wijen sebesar Rp 250,61 dengan harga jual Rp 330,00, 
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memperoleh keuntungan sebesar Rp 79,39 atau sebesar 31,68% dari 

harga pokok produksi. Sedangkan jika menggunakan sistem 

konvensional harga pokok produksi roti coklat wijen sebesar Rp 244,25 

dengan harga jual Rp 330,00, memperoleh keuntungan sebesar Rp 85,75 

atau sebesar 33,11% dari harga pokok produksi.   

4. Harga pokok produksi dengan sistem Activity Based Costing pada roti bolu 

sebesar Rp 603,82 dengan harga jual Rp 700,00, memperoleh 

keuntungan sebesar Rp 96,18 atau sebesar 15,93% dari harga pokok 

produksi. Sedangkan jika menggunakan sistem konvensional harga 

pokok produksi roti bolu sebesar Rp 660,21 dengan harga jual Rp 

650,00, mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 10,21 atau sebesar 

1,55% dari harga pokok produksi.   

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti 

menyarankan sebagai berikut :  

1. Bagi pabrik roti Sumber Rejeki hasil penelitian sistem biaya berdasarkan 

aktivitas tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

pada pabrik roti Sumber Rejeki di Gunungpati, dengan menggunakan 

formulasi biaya pada masing-masing jenis roti, yaitu pada roti SR, roti 

brownies, roti coklat wijen dan roti bolu. Formulasi tersebut dapat 

digunakan untuk menentukan anggaran biaya produksi untuk kegiatan 

produksi selanjutnya dan menentukan harga pokok produksi yang lebih 
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akurat terutama dalam menghadapi persaingan harga penjualan roti. Untuk 

mempermudah pelaksanaan Activity Based Costing (ABC) pada pabrik roti 

Sumber Rejeki disarankan memakai formula yang lebih sederhana yaitu 

roi Sumber Rejeki (SR) biaya bahan baku 77,13%, biaya tenaga kerja 

8,09% dan biaya overhead pabrik 14,78%. Roti brownies biaya bahan 

baku 67,34%, biaya tenaga kerja 7,80% dan biaya overhead pabrik 

24,86%. Roti coklat wijen biaya bahan baku 66,93%, biaya tenaga kerja 

8,56% dan biaya overhead pabrik 24,51%. Roti bolu biaya bahan baku 

80,91%, biaya tenaga kerja 6,38% dan biaya overhead pabrik 12,71%.  

2. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis yang 

menggunakan subjek usaha kecil, mikro dan menengah, khususnya yang 

memproduksi produk lebih dari satu jenis produk. Penelitian selanjutnya 

diharapkan lebih komprehensip atau menyeluruh dalam mengkalkulasi 

biaya baik biaya produksi maupun biaya non produksi sehingga diperoleh 

hasil penelitian yang lebih akurat.    
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INSTRUMENT PENELITIAN 

 

“Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Sistem Activity Based 

Costing (ABC) pada Pabrik Roti Sumber Rejeki Gunungpati” 

Daftar pertanyaan wawancara kepada pemilik Pabrik Roti Sumber Rejeki : 

1. Berapa besar biaya pembelian bahan baku yang dikeluarkan perusahaan 

setiap bulannya ? 

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

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

2. Berapa besar biaya pembelian bahan penolong yang dikeluarkan perusahaan 

setiap bulannya ? 

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

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

3. Berapa besar biaya penempatan biaya bahan baku sampai dalam keadaan 

siap di olah setiap bulannya ? 

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

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

4. Berapa besar biaya penempatan biaya bahan penolong sampai dalam 

keadaan siap di olah setiap bulannya ? 

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

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

5. Berapa besar upah untuk membayar tenaga kerja dalam pembuatan roti ? 

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

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

6. Berapa jumlah biaya tenaga kerja langsung (BTKL) yang dikeluarkan pabrik 

roti Sumber Rejeki setiap bulannya ? 

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

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

7. Berapa jumlah orang yang diperkerjakan Sumber Rejeki dalam membuat 

produk ? 
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...........................................................................................................................

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

8. Berapa besar biaya operasional pabrik untuk aktivitas persiapan bahan ? 

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

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

9. Berapa besar biaya operasional pabrik untuk aktivitas pembuatan adonan ? 

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

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

10. Berapa besar biaya operasional pabrik untuk aktivitas pencetakan ? 

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

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

11. Berapa besar biaya operasional pabrik untuk aktivitas pemanggangan ? 

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

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

12. Berapa besar biaya operasional pabrik untuk aktivitas pengemasan ? 

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

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

13. Berapa besar biaya operasional pabrik untuk aktivitas pengiriman ? 

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

........................................................................................................................... 
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Resep Roti  
Bahan pembuatan roti sumber rejeki 

1. Tepung terigu   : 3 Kg 
2. Margarin   : 0,3 Kg 
3. Gula Pasir  : 0,7 Kg 
4. Ragi Basah  : 0,2 Kg 
5. Garam    : 1 sdt 
6. Ovalet    : 0,25 Kg 
7. Coklat    : 0,05 Kg 

Bahan pembuatan roti brownies 
1. Tepung terigu   : 0,75 Kg 
2. Margarin   : 0,7 Kg 
3. Telur    : 2 Butir  
4. Gula Pasir   : 0,75 Kg 
5. Coklat    : 0,1 Kg 
6. Vanili    : 5 sdt 
7. Backing Powder  : 1 sdm 
8. Garam    : 1 sdt 

Bahan pembuatan roti coklat wijen  
1. Tepung Terigu  : 0,75 Kg 
2. Gula Jawa   : 0,5 Kg  
3. Gula Pasir   : 0,25 Kg 
4. Minyak Nabati : 0,25 Kg 
5. Garam    : 1 sdt 
6. Selai    : secukupnya  

 
Bahan pembuatan roti bolu 

1. Tepung Terigu  : 0,95 Kg 
2. Margarin   : 0,25 Kg 
3. Telur    : 12 butir 
4. Backing Powder  : 1sdm 
5. Ovalet    : 0,1 Kg 
6. Gula Pasir   : 0,7 Kg 
7. Garam    : 1 sdt 
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Jumlah Penjualan Roti Bulan Oktober 
 

Tgl. Sumber Rejeki Brownies Coklat Wijen Bolu 
1 6.735 31.845 20.105 7.446 
2 5.477 44.326 29.486 8.530 
3 3.210 24.423 19.066 5.670 
4 5.588 25.101 18.175 6.505 
5 5.281 22.068 12.529 5.951 
6 3.681 19.330 12.045 5.205 
7 4.118 21.370 13.787       15.660 
8 5.762 19.632 14.940 7.305 
9 5.350 14.399 17.347 7.042 

10 4.445 19.635   9.221 5.675 
11 4.980 26.216 23.185 4.800 
12 5.278 30.640 17.407 6.708 
13 4.041 16.510 14.187 6.945 
14 6.398 17.699 18.538 7.417 
15 5.312 24.930 24.063 8.477 
16 5.619 13.730 11.199 6.736 
17 4.856 23.570 20.067 6.675 
18 4.351 21.324 14.227 6.815 
19 3.056 11.960 10.686 4.005 
20 4.973 19.605 10.249 6.225 
21 5.145 25.125 23.733 6.485 
22 4.085 23.980 12.057 5.868 
23 4.255 24.665 13.963 7.703 
24 2.925 24.711 15.742 3.945 
25 3.495 23.351 15.975 5.726 
26 3.784 17.455   1.234 5.981 

Jumlah     122.200       587.600       424.320     175.500 
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Jumlah Penggunaan Bahan Baku 
 

Jenis Roti  1 Hari 1 Bulan Harga/Kg Total Biaya 
Tepung  
Sumber Rejeki 47 x 3 Kg        = 141 Kg 3.666 Kg Rp 5.000,00 Rp   18.330.000,00
Brownies  226 x 0.75 Kg = 169,5 Kg 4.407 Kg Rp 5.000,00 Rp   22.035.000,00
Coklat Wijen  204 x 0,75 Kg = 153 Kg 3.978 Kg Rp 5.000,00 Rp   19.672.500,00
Bolu 135 x 0,95 Kg = 128,25 Kg 3.334,5 Kg Rp 5.000,00 Rp   16.672.500,00
  Rp   76.927.500,00
Margarin 
Sumber rejeki 47  x 0,3 Kg = 14,1 Kg 366.6 Kg Rp 4.000,00 Rp     1.466.400,00
Brownies  226 x 0,7 Kg = 158,2 Kg 4.113,2 Kg Rp 4.000,00 Rp   16.452.800,00
Bolu  135 x 0,25Kg = 33,75 Kg 877,5 Kg Rp 4.000,00 Rp     3.510.000,00
  Rp   21.429.200,00
Telur  
Sumber rejeki 2  x 226 Kg = 28,25 Kg 734,5 Kg Rp 13.000,00 Rp     9.548.500,00
Bolu  12 x 135 Kg = 101,125 Kg 2.632,5 Kg Rp 13.000,00 Rp   34.222.500,00
  Rp   43.771.000,00
Gula pasir   
Sumber rejeki 47 x 0,7 Kg = 32,9 Kg 855,4 Kg Rp 10.000,00 Rp     8.554.000,00
Brownies  226 x 0,75 Kg = 169,5 Kg 4.407 Kg Rp 10.000,00 Rp   44.070.000,00
Coklat wijen 204  x 0,25 Kg = 51 Kg 1.362 Kg Rp 10.000,00 Rp   13.260.000,00
Bolu  135 x 0,7 Kg = 94,5 Kg 2.457 Kg Rp 10.000,00 Rp   24.570.000,00
  Rp   90.454.000,00
Gula jawa 
Coklat wijen 204 x 0,5 Kg = 102 Kg 2.652 Kg Rp 8.500,00 Rp   22.542.000,00
  Rp 255.123.700,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


