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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Perkembangan Konsep Biaya 

Pengertian Biaya menurut pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut : 

a.  Usry dan Hammer (1995:25) mendefinisikan biaya sebagai suatu nilai tukar 

prasyarat, pengorbanan yang dilakukan guna memperoleh manfaat. Dalam akuntansi 

keuangan, prasyarat atau pengorbanan tersebut pada tanggal perolehan dinyatakan 

dengan pengurangan kas/ aktiva lainnya pada saat ini atau di masa mendatang.  

b.  Supriyono (1997 :16) mendefinisikan biaya yaitu : 

“Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka 

memperoleh penghasilan (revenue) dan akan dipakai sebagai pengurang 

penghasilan. Biaya digolongkan ke dalam harga pokok penjualan, biaya penjualan, 

biaya administrasi dan umum, biaya bungan dan biaya pajak perseroan.”  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya 

merupakan suatu nilai tukar prasyarat, pengorbanan harga perolehan dalam rangka 

memperoleh penghasilan (revenue) dan digunakan sebagai pengurang penghasilan. 

 
2.2  Biaya Operasional  

Secara umum dalam menjalankan kegiatan perusahaan sangat dibutuhkan biaya 

yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan operasi sehari-hari. Istilah biaya 

atau cost sering digunakan dengan arti yang berbeda-beda. Sehubungan dengan 

pengertian biaya (cost) maka terlebih dahulu perlu diketahui bahwa sangat sulit bagi 

kita untuk memberikan pengertian yang tepat atas biaya yang dimaksud, sehingga biaya 

dapat digolongkan kedalam beberapa pengertian sesuai dengan tujuan penggunaan 

biaya tersebut. 

Menurut Carter dan Usry (2004:29) mendefenisikan “Biaya (Cost) sebagai nilai 

tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat, sehingga dalam akuntansi 

keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada saat akuisisi diwakili oleh penyusutan 

saat ini atau dimasa yang akan datang dalam bentuk kas atau aktiva lain”. 

Menurut Machfoedz (2000:36) mendefenisikan “Biaya adalah jumlah yang 

diukur dalam bentuk keuangan dari kas yang dikeluarkan atau kekayaan yang 
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dipindahkan, saham yang dikeluarkan atau hutang yang dibentuk dalam hubungannya 

dengan barang atau jasa yang diperoleh ”. 

Menurut Mowen dan Handsen (2000:36) mendefenisikan “Biaya adalah nilai 

ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan 

memberi manfaat saat ini atau dimasa yang akan datang bagi organisasi atau 

perusahaan.” 

Selain itu, pengertian biaya secara luas mengandung lima unsur antara lain: 

1) Merupakan pengorbanan sumber ekonomi 

2) Diukur dengan satuan uang 

3) Pengeluaran yang telah terjadi dan yang akan terjadi 

4) Untuk tujuan tertentu 

5) Biaya dapat diartikan juga seperti beban, harga perolehan, harga pokok, nilai tukar 

dan pengorbanan 

Dari pengertian biaya yang diberikan oleh para ahli, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa biaya merupakan suatu pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan untuk 

memperoleh barang atau jasa. Hal ini membuktikan bahwa betapa pentingnya biaya 

yang dikeluarkan agar operasi perusahaan dapat berjalan dengan baik. Begitu juga 

dengan perusahaan lainnya dapat menjalankan operasi perusahaan harus mengeluarkan 

biaya terlebih dahulu, dimana pengorbanan ekonomis untuk mencapai tujuan tertentu 

yaitu jasa pengorbanan atau secara langsung untuk mendapatkan hasil laba. 

2.2.1 Klasifikasi Biaya Operasional 

Klasifikasi biaya adalah suatu proses pengelompokkan biaya yang sistematis 

atas keseluruhan dari elemen-elemen yang ada dalam golongan. Berdasarkan fungsi 

pokok kegiatan perusahaan, klasifikasi biaya dibagi menjadi dua kelompok (Supryono, 

2001:250).  Pertama, Biaya Produksi yang terdiri atas biaya materil, biaya langsung dan 

biaya overhead. Kedua, Biaya Administrasi Umum adalah semua biaya yang 

berhubungan dengan fungsi administrasi umum. 

Sementara, klasifikasi biaya berdasarkan objek atau pusat biaya yang dibiayai 

mencakup: (1) Biaya Langsung yaitu biaya yang terjadi atau manfaatnya tidak 

didefeniskan kepada objek atau pusat atau pusat biaya tertentu dan (2)  Biaya Tidak 

Langsung adalah biaya yang terjadi atau manfaatnya tidak dapat diidentifikasikan 
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kepada objek atau pusat biaya tertentu dan manfaatnya dinikmati beberapa objek atau 

pusat biaya. 

 
2.2.2 Anggaran Biaya Operasional 

Di dalam melaksanakan kegiatan usahanya, setiap perusahaan selalu dihadapkan 

pada masa yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga akan menimbulkan masalah 

pemilihan dari berbagai alternatif kebijakan yang akan ditempuhnya dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya tersebut. Di samping itu, dalam pelaksanaan kebijakan 

yang telah diputuskan tersebut, perlu adanya suatu alat untuk mengkordinasikan semua 

kegiatan agar dapat berjalan secara resmi dan terkendali. Untuk keperluan tersebut 

banyak sarana manajemen yang dapat dipergunakan dan salah satunya dalam bentuk 

anggaran. Dengan kata lain, anggaran akan sangat bermanfaat untuk mensinergikan 

seluruh sumber dana dan daya pada suatu perusahaan dalam rangka mencapai 

tujuannya.  

Secara umum anggaran dapat didefinisikan : 

Menurut Carter dan Usri (2004:13) mendefenisikan “Anggaran (Budget) adalah 

pernyataan terkuantifikasi dan tertulis dari rencana manajemen”. Menurut Sukarno 

(2004:144) mendefenisikan “Anggaran adalah rencana yang terorganisasi dan 

menyeluruh dinyatakan dalam unit moneter untuk operasi dan sumber daya suatu 

perusahaan selam periode tertentu dimasa yang akan datang ”. 

Anggaran biaya operasional adalah anggaran atau taksiran semua biaya yang 

dikeluarkan dan pada hakekatnya dianggap habis dalam masa tahun buku. 

Menurut Adisaputro (2003:289), yang termasuk di dalam biaya anggaran operasional 

yaitu : 

a) Anggaran Biaya Tetap 

Anggaran biaya tetap adalah anggaran biaya yang jumlahnya tetap, tidak berubah 

meslipun volume produk berubah sampai dengan menganalisis biaya tetap. 

b) Anggaran Biaya Variabel 

Anggaran biaya variabel adalah anggaran biaya yang jumlahnya berubah-ubah 

secara proporsional sesuai dengan perubahan volume produksi. Ini berarti jika 

terjadi peningkatan aktivitas perusahaan maka jumlah biaya variabel meningkat 

pula dan juga sebaliknya. 

c)  Anggaran Biaya Semi Variabel 
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Anggaran biaya semi variabel adalah anggaran biaya-biaya yang sebagian tetap dan 

sebagian lagi bersifat variabel. Contohnya seperti: biaya pemeliharaan gedung, 

biaya pemeliharaan mesin/ alat-alat kantor, upah dan gaji karyawan. 

2.3 Sistem Biaya Tradisional  

Akutansi biaya tradisional didisain pada waktu teknologi manual digunakan 

untuk pencatatan transaksi keuangan. Menurut Hansen dan Mowen (2000), berdasarkan 

fungsi pokok perusahaan yang menggunakan biaya tradisional, biaya dibagi menjadi 3 

bagian yaitu: 

1) Fungsi Produksi adalah unit organisasi dalam perusahaan manufaktur yang 

berfungsi dalam pengolahan data baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. 

2) Fungsi Pemasaran adalah unit organisasi dalam perusahaan manufaktur yang 

berfungsi dalam memasarkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

3) Fungsi Administrasi adalah unit organisasi adalah unit organisasi yang berfungsi 

dalam penyediaan jasa bagi kepentingan fungsi produksi dan fungsi pemasaran. 

Pada biaya tradisional, biaya-biaya diklasifikasikan berdasarkan biaya langsung dan 

tidak langsung. Sistem ini merupakan dasar ukuran atau aplikasi volume produksi yaitu 

unit based measure, seperti jam tenaga kerja langsung, jam mesin dan biaya material 

dan sebagainya.  

 

 

Gambar 2.1 Penentuan Biaya dengan Sistem Tradisional 

Sumber: Hansen dan Mowen (2000) 
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2.3.1 Pembebanan Biaya pada Biaya Tradisional 

 Pada biaya tradisional pentingnya pembebanan biaya hanya membebankan biaya 

produksi pada produk yang dihasilkan. Pebebanan biaya seperti biaya bahan baku 

langsung dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan pada produk dengan 

menggunakan penelusuran pendorong kegiatan yang sangat akurat. 

 Pendorong kegiatan berdasarkan unit based measurement membebankan biaya 

overhead produk melalui penggunaan tariff pabrik maupun tarif department. Tariff 

pabrik, biaya overhead  terlebih dahulu diakumulasikan pada satu kelompok pabrik 

yang besar. Objek biaya adalah pabrik dan penelusuran langsung dapat digunakan untuk 

pembebanan biaya pada kelompok pabrik, sehingga pada tahap pertama ini, kita dapat 

menghitung tarif  pabrik berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Pada tahap dua, biaya 

overhead dibebankan pada produk dengan mengalikan dengan jam tenaga kerja 

langsung sesungguhnya dan digunakan oleh setiap produk. 

 
2.3.2 Kekuatan dan Kelemahan Sistem Biaya Tradisional 

 Sistem biaya tradisional memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan, kekuatan 

yang dimiliki oleh sistem akutansi biaya tradisional menurut Witjacsono (2005:4) yaitu: 

1) Sistem biaya tradisional sebagai  pemasok informasi dasar untuk menentukan harga 

jual barang/ jasa. 

2) Sistem akutansi biaya tradisional sebagai alat pengendali manajemen. 

3) Sistem biaya tradisional sebagai informasi bagi pihak internal berkenaan dengan 

aspek biaya operasi perusahaan. 

 Kelemahan sistem biaya tradisional  menurut mulyadi (2003:101), adalah 

sebagai Sistem biaya tradisional hanya menghitung biaya produksi ke dalam harga 

pokok. 

 
2.4 Pengertian Metode ABC (Activity-Based Costing)  

Lingkungan teknologi manufaktur maju memerlukan sistem informasi akuntansi 

yang dirancang untuk mengelola aktivitas dan mempertahankan keunggulan bersaing. 

Sistem tersebut dinamakan akuntansi aktivitas (Activity Accounting) atau disebut pula  

(ABC System). Sistem ini juga dapat digunakan untuk menilai kinerja dengan cara-cara 

yang baru. 
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Dalam sistem ABC, aktivitas dianggap sebagai penyebab timbulnya biaya 

produksi. Namun lebih dari itu, sistem ABC  juga menekankan pada aspek perencanaan, 

pengendalian, dan pengambilan keputusan oleh manajer. 

a.  Pengertian Activity Based Costing System 

Hongren mendefinisikan ABC Sistem sebagai ”… is a system that first 

accumulates the costs of each activity of an organization and then applies the costs of 

activities to the products, services, or other cost objects using appropriate cost 

drivers.” (Charles T. Hongren, Sundem, & Stratton, 1996 : 502) 

Secara umum pengertian Activity Based Costing System (ABC System) adalah suatu 

sistem biaya yang mengumpulkan biaya-biaya ke dalam aktivitas-aktivitas yang terjadi 

dalam perusahaan lalu membebankan biaya atau aktivitas tersebut kepada produk atau 

jasa, dan melaporkan biaya aktivitas dan produk atau jasa tersebut pada manajemen agar 

selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan, pengendalian biaya, dan 

pengambilan keputusan. 

b.  Asumsi Dasar Pada ABC System 

Activity Based Costing System timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen 

akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam 

berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk. Kebutuhan akan informasi biaya yang 

akurat tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 

1) Persaingan global (Global Competition) yang dihadapi perusahaan manufaktur 

memaksa manajemen untuk mencari berbagai alternatif pembuatan produk 

yang cost effective. 

2) Penggunaan teknologi maju dalam pembuatan produk menyebabkan proporsi biaya 

overhead pabrik dalam product cost menjadi dominan. 

3)  Untuk dapat memenangkan persaingan dalam kompetisi global, perusahaan 

manufaktur harus menerapkan market–driven strategy. 

4)  Market–driven strategy menuntut manajemen untuk inovatif. 

5) Pemanfaatan teknologi komputer dalam pengolahan data akuntansi memungkinkan 

dilakukannya pengolahan berbagai informasi biaya yang sangat bermanfaat dengan 

cukup akurat. 

c. Manfaat Activity Based Costing System (ABC) 

1) Memperbaiki kualitas pembuatan keputusan. 
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2) Menyediakan informasi biaya berdasarkan aktifitas, sehingga memungkinkan 

manajemen melakukan manajemen berbasis aktivitas (activity based management). 

3) Perbaikan berkesinambungan terhadap aktivitas untuk mengurangi biaya overhead 

pabrik. 

4) Memberikan kemudahan dalam estimasi biaya relevan. 

 

 
Gambar 2.2 Dasar Activity Based Costing 

(Sumber: Mulyadi, 2001: 35) 
 

Sistem ini mengidentifikasikan biaya aktivitas (Cost of Activities) seperti 

menjalankan suatu mesin, menerima bahan baku, menjadwalkan suatu pekerjaan. ABC 

kemudian menelusuri aktivitas ini ke suatu produk khusus atau pelanggan yang 

menimbulkan aktivitas, dengan cara ini managemen dapat belajar mengendalikan 

terjadinya aktivitas, dan sebab itu, belajar mengendalikan biaya-biaya. Pada tabel 2.1 

berikut ini merupakan basis alokasi untuk sistem tradisional dan ABC 

 
Tabel 2.1 Basis Alokasi Sistem Tradisional dan ABC 

Biaya Tidak Langsung Tradisional ABC 

Inspeksi Jumlah Tenaga Kerja Kegiatan yang ada di inspeksi 

Gudang Jumlah Tenaga Kerja Penerimaan dan pengeluaran barang 

Pembelian Jumlah Tenaga Kerja Pesanan Pembeli 

Penerimaan Jumlah Tenaga Kerja Barang yang diterima 

Order Entry Jumlah Tenaga Kerja Pesanan Pelanggan 
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2.4.1 Manfaat dan Keterbatasan Metode ABC  

Manfaat ABC adalah: 

1) Menentukan harga pokok produk secara lebih akurat, terutama untuk 

menghilangkan adanya subsidi silang sehingga tidak ada lagi pembebanan harga 

pokok jenis tertentu terlalu tinggi (over costing) dan harga pokok jenis produk lain 

terlalu rendah (under costing). 

2) Memperbaiki pembuatan keputusan dengan menggunakan ABC tidak hanya 

menyajikan informasi yang lebih akurat mengenai biaya produk, tetapi juga 

memberikan informasi bagi manajer tentang aktivitas-aktivitas yang menyebabkan 

timbulnya biaya khususnya biaya tidak langsung, yang merupakan hal penting bagi 

manajemen dalam pengambilan keputusan baik mengenai produk maupun dalam 

mengelola aktivitas-aktivitas sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

usaha. 

3) Mempertinggi pengendalian terhadap biaya overhead. Biaya overhead di sebabkan 

oleh aktivitas-aktivitas yang terjadi di perusahaan. Sistem ABC memudahkan 

manajer dalam mengendalikan aktivitas-aktivitas yang menimbulkan biaya 

overhead tersebut. 

Keterbatasan ABC adalah: 

1) Sistem ABC menghendaki data-data yang tidak biasa dikumpulkan oleh suatu 

perusahaan, seperti jumlah set-up, jumlah inspeksi, jumlah order yang diterima. 

2) Pada ABC pengalokasian biaya overhead pabrik, seperti biaya asuransi dan biaya 

penyusutan pabrik ke pusat-pusat aktivitas lebih sulit dilakukan secara akurat 

karena makin banyaknya jumlah pusat-pusat aktivitas.  

 Suatu sistem akuntansi yang memfokuskan pada aktivitas dalam perhitungan 

harga pokok produk. Biaya (sumber daya) ditelusuri ke aktivitas dan aktivitas ditelusuri 

ke produk berdasarkan pemakaian aktivitas dari setiap produk. ABC terkenal juga 

dengan transaction costing (pembebanan harga pokok produk berdasarkan transaksi) 

(Daljono, 2004). Penerapan sistem ABC banyak memberikan manfaat. Menurut 

Suratman (1999) manfaat penerapan sistem ABC, yaitu  

a) Penerapan ABC akan menghasilkan langkah-langkah yang lebih kompetitif 

sehingga dapat meningkatkan kualitas produk/jasa sambil mengurangi biaya 

overhead;  
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b) Penerapan ABC akan membawa manajemen kepada suatu posisi di mana 

manajamen dapat melakukan penawaran yang lebih kompetitif dan wajar 

c) Penerapan ABC akan membantu pembuatan keputusan apakah memproduksi atau 

justru membeli produk/jasa; 

d) Penerapan ABC dalam operasi yang bervolume rendah manajemen dapat melakukan 

analisis biaya yang lebih akurat agar mencapai titik impas; dan  

e) Penerapan ABC akan membantu manajemen dalam merekayasa kembali 

(reengineer) suatu proses manufakturing agar lebih efisien dan berkualitas. 

 
2.4.2 Perumusan model ABC (Activity Based Costing) 

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya desain ABC dibagi menjadi 2 tahap 

yaitu: pada tahap pertama akan dijelaskan mengenai pengidentifikasian dan 

mengelompokan aktivitas serta pembebanan biaya sumber daya ke aktivitas, sedangkan 

pada tahap kedua akan dijelaskan mengenai pembebanan biaya aktivitas ke produk.  

1). Tahap Pertama: Mengidentifikasi dan Mengelompokan Aktivitas  

Langkah pertama dalam menghitung alokasi biaya menurut sistem ABC adalah 

pengidentifikasian aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan proses bongkar muat, 

karena ABC beranggapan bahwa produk merupakan akumulasi dari himpunan beraneka 

ragam aktivitas sepanjang mata rantai penciptaan nilai produk tersebut. Aktivitas-

aktivitas yang berhubungan dengan penjualan produk oleh perusahaan adalah sebagai 

berikut:  

a. Aktivitas pemeliharaan inventaris  

a) Biaya kebersihan  

b) Biaya pemeliharaan gedung  

c) Biaya depresiasi fasilitas  

d) Biaya depresiasi gedung  

e) Biaya PBB  

b. Aktivitas pemeliharaan karyawan  

a) Biaya THR dan bonus karyawan 

b) Biaya asuransi  

c. Aktivitas pelayanan bagi pelanggan  
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a) Biaya tenaga kerja tidak langsung 

b) Biaya telepon, listrik, air  

d. Aktivitas pembelian dan pengiriman produk  

a) Biaya bahan bakar 

b) Biaya bongkar muat barang 

c) Biaya pajak PPN  

Pembebanan Biaya Sumber Daya ke Aktivitas: Mengidentifikasian Biaya dan 

Penentuan Aktivitas dengan Biaya. 

a) Mengidentifikasian Biaya  

Untuk membebankan biaya dari sumber daya ke aktivitas, terlebih dahulu harus 

dilakukan identifikasi elemen biaya utama. Penentuan elemen biaya ini dapat dilihat 

pada buku besar perusahaan. Biaya yang perlu diperhatikan adalah biaya overhead 

karena biaya overhead ini merupakan biaya yang dikonsumsi secara tidak langsung 

sehingga harus dianalisis. Berbeda dengan biaya tenaga kerja langsung yang 

pembebanannya dapat dilakukan tanpa dianalisis. Biaya aktivitas meliputi semua nilai 

sumber daya yang dikonsumsi untuk melakukan aktivitas tersebut.  

b) Penentuan Aktivitas dengan Biaya  

Suatu aktivitas mempunyai hubungan langsung dengan biaya. Selain itu aktivitas 

memegang peranan penting dalam menginterpretasikan data. Biaya-biaya 

dikelompokkan berdasarkan tujuan dan pemicu biaya yang sama agar biaya tersebut 

memiliki sifat homogen untuk memudahkan pengendalian dan untuk menghindari 

disotorsi alokasi produk.  

2). Tahap Kedua: Pembebanan Biaya Aktivitas ke Produk  

Penentuan Cost Driver  

Penentuan cost driver pada sistem activity based costing sangat berbeda dengan 

sistem konvensional. Pada sistem kovensional, cost driver yang digunakan adalah 

volume based measurement, sedangkan pada sistem activity based costing cost 

drivernya yang digunakan tidak hanyalah volume based measurement saja, tetapi juga 

batch level, product level related measurement dan facility level related measurement. 

Akumulasi biaya yang telah dikumpulkan pada tiap-tiap cost pool kemudian 

dialokasikan pada produk yang mengkonsumsinya dengan menggunakan cost driver 
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yang telah ditetapkan sebagai dasar alokasinya. Banyak biaya yang dialokasikan pada 

produk tergantung banyaknya cost driver yang dikonsumsi oleh produk tersebut.  

Pemicu biaya (cost driver) merefleksikan permintaan yang ditempatkan terhadap 

aktivitas pada tiap jenis oli yang mengkonsumsinya. Cost driver inilah yang digunakan 

untuk menelusuri biaya ke objek biaya. Pada sistem ABC berlaku lebih dari satu pemicu 

biaya (cost driver) untuk dijadikan dasar alokasi biaya ke produk. Berikut ini disajikan 

pemicu biaya dari cost pool yang telah disebutkan diatas. 

Tabel 2.2 Tabel Perbandingan Cost Pool dan Cost Drive 

  

 

 

 

3 Pengalokasian Biaya  

Setelah ditetapkan cost driver untuk masing-masing kelompok biaya (cost pool), 

maka dapat dilakukan pengalokasian biaya-biaya dalam cost pool ke masing-masing 

produk berdasarkan cost driver masing-masing cost pool yang telah ditatapkan. Pada 

tabel-tabel diatas, kita dapat ketahui besarnya biaya untuk masing-masing cost pool dan 

dari informasi biaya tersebut kita pun dapat mengetahui pengalokasian biaya 

berdasarkan cost driver, tarif per cost pool serta harga pokok untuk masing-masing 

produk. 

    
Gambar 2.3 Konsep Dasar ABC 

( Sumber : Hansen, Don R. dan Maryanne, M. Mowen, 2005) 

 

Cost Pool Cost Drive 

Berhubungan dengan Unit Jam Kerja 

Berhubungan dengan Batch Banyaknya Batch 

Berhubungan dengan Produk/ Jasa Jumlah Barang 

Berhubungan dengan Fasilitas Kapasitas Normal 
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2.4.3 Identifikasi Data yang dibutuhkan dalam Bongkar Muat Barang 

 Identifikasi data yag dibutuhkan merupakan langkah awal untuk menentukan 

biaya operasional dengan pendekatan ABC. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu 

penentuan biaya operasional dengan menggunakan pendekatan metode ABC, maka data 

yang dibutuhkan adalah 

a) Data aktivitas bongkar muat barang (alat pemindah) 

b) Data Pemeliharaan inventaris(biaya kebersihan, pemeliharaan gedung,PBB, dsb) 

c) Aktivitas pemeliharaan karyawan ( THR, bonus, asuransi) 

d) Aktivitas pelayanan bagi pelanggan (biaya tidak langsung; telepon, listrik, dsb) 

e) Aktivitas pembelian dan pengiriman produk (Bahan bakar, bongkar muat, pajak 

PPN) 

Jadi pada penelitian ini hanya melakukan perhitungan biaya operasional agar 

didapat biaya total operasi per tahun dan mengetahui biaya operasi bongkar/ ton nya dan 

biaya operasi muat/ ton nya.  

 
2.4.4 Perhitungan Harga Pokok Bongkar Muat 

Biaya overhead perusahaan akan dianalisis dengan tahap-tahap berikut ini: 

1) Tahap Pertama 

a. Pengidentifikasian dan pengelompokan aktivitas-aktivitas. 

b. Pembebanan biaya sumber daya ke aktivitas. 

a) Pengidentifikasian biaya yang homogen 

b) Penentuan Hubungan biaya sumber daya ke aktivitas. 

2) Tahap kedua, meliputi: 

a. Penentuan cost driver 

b. Pengalokasian Biaya. 

 
2.4.5 Pengidentifikasian dan Pengelompokan Aktivitas 

Berbagai aktivitas-aktivitas perusahaan diklasifikasikan ke dalam beberapa 

kelompok yang berkaitan dengan proses bongkar muat. Kaitannya hanya aktivitas-

aktivitas utama saja, sebab bila aktivitas-aktivitas mikro juga ikut diklasifikasikan, 

maka akan menambah biaya dan waktu. Aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan 

proses bongkar muat di KALOG diantaranya: 
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1) Penyimpanan barang dikonteiner. 

2) Pemindahan barang dari konteiner ke pemindahan. 

3) Penerimaan barang dari ekspeditur ke pengelola gudang. 

4) Penimbangan kereta api logistik 

a. Penilaian barang oleh petugas kereta api. 

b. Pencatatan barang oleh pengelola gudang. 

c. Serah terima barang 

d. Pengesahan barang 

e. Penyimpanan barang di staging area 

5) Pemuatan Barang 

a. Pemuatan barang 

b. Penempatan dan penataan barang di gerbong. 

6) Pembongkaran Barang 

c. Penerimaan kereta api. 

d. Pembongkaran kereta api. 

e. Pemeriksaan penerimaan barang. 

f. Serah terima penerimaan barang. 

g. Penempatan dan penataan barang di gudang. 

7) Pemindahan barang ke konteiner. 

 
2.4.6 Penentuan Total Biaya Operasional  dengan Metode ABC 

Biaya operasional dengan metode ABC diperoleh dengan menjumlahkan semua 

biaya- biaya yang terkait. Penerapan sistem ABC merupakan inovasi yang salah satunya 

adalah untuk mengurangi sebanyak mungkin aktivitas yang tidak memberikan nilai 

tambah kepada produk/ jasa yang akan dihasilkan, menambah aktivitas yang dapat 

memberi nilai tambah kepada produk/ jasa, serta perusahaan dapat mengidentifikasi dan 

mengeliminiasi aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan keinginan pelanggan atau 

yang tidak menciptakan nilai tambah. ABC dapat mengidentifikasi aktivitas- aktivitas 

kunci, cost driver dan cara- cara untuk memperbaiki proses sehingga dapat menurunkan 

biaya. Di samping itu, ABC dapat membantu manajer dalam hal mengidentifikasi 

peluang-peluang dalam memperbaiki nilai (value) di dalam perusahaan tersebut. 
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2.5 Definisi Gudang  

 Gudang adalah tempat kegiatan yang berhubungan dengan penyimpanan semua 

bahan di pabrik. Barang yang disimpan didalam gudang biasanya berupa bahan baku, 

barang perlengkapan dan barang jadi. Adapun yang berpendat gudang (warehouse) pada 

awalnya dipandang sebagai fasilitas penyimpanan untuk tujuan pemasaran produk. 

Produk disimpan didalam gudang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen 

secara tepat waktu. Fungsi dari aktivitas gudang adalah memelihara dan melindungi 

barang sampai digunakan, dibedakan atas empat jenis yaitu: 

1) Gudang Operasional, adalah gudang yang menyimpan bahan baku, barang setengah 

jadi ataupun barang- barang dalam proses produksi. Barang ini digunakan dalam 

proses produksi berikutnya. 

2) Gudang Perlengkapan, merupakan gudang untuk menyimpan perkakas kerja, bahan 

pelumas atau barang lainnya yang diperlukan dalam proses produksi dan tidak 

ditemukan lagi pada produk akhir. Barang- barang ini digunakan dalam proses 

produksi, setelah itu dikembalikan lagi ke gudang. 

3) Gudang Pengiriman, merupakan tempat penyimpanan hasil proses produksi yang 

biasanya disebut dengan gudang barang jadi (warehousing). 

4) Gudang Musiman, yaitu gudang yang diperlukan oleh industri tertentu secara 

musiman sehingga harus memiliki tempat penyimpanan. 

 
2.6 Keperluan Sistem Gudang 

Menurut Ballou ada tiga keperluan akan adanya system gudang sebagai berikut: 

1) Pertimbangan Pelayanan Pelanggan 

Antara pengiriman dari gudang kepelanggan memakan waktu, sehingga penjualan 

mungkin akan berkurang jika pengiriman yang cepat tidak diberikan. Jika beberapa 

gudang disediakan, barang-barang dapat dikirim tepat pada waktunya. 

2) Pertimbangan Produksi  

Kebutuhan akan barang selalu bervariasi secara musiman dengan ketidakpastian. 

Tanpa persediaan, barang-barang tidak akan tersedia untuk penjualan  pada saat-saat 

tertentu bilamana laju produksi meningkat. Oleh karena itu, gudang dapat 

melindungi produksi terhadap fluktuasi dan ketidakpastian permintaan. 

3) Perlindungan terhadap espektasi dimasa mendatang. 
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Pada saat perusahaan membeli stok yang lebih banyak dari pada yang dibutuhkan/ 

permintaan pelanggan, karena stok dapat dibeli dengan harga murah disbanding jika 

harus membeli pada saat kekurangan stok. Oleh karena itu, persediaan yang ada 

digudang akan digunakan sebagai perlindungan terhadap kondisi dimasa dating, dan 

untuk kapasitas gudang harus disediakan untuk akomodasi stok- stok ini. 


