
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi saat ini dimana perindustrian semakin maju dan didukung

dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat sangat dirasakan

adanya persaingan yang ketat antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Setiap

perusahaan berlomba – lomba untuk menjadi pemimpin dalam suatu pasar. Dengan

adanya persaingan yang ketat, maka setiap perusahaan berusaha menarik minat

konsumen agar dapat membeli produk perusahaannya sehingga memberikan

keuntungan bagi perusahaan. Pengusaha dihadapkan pada pilihan yang sulit. Di satu

sisi bahan baku dan biaya operasional terus melonjak, di sisi lain harga jual tidak

dapat didongkrak. Sedangkan biasanya 80% dari keuntungan berasal dari produk

yang dihasilkan. (Pikiran Rakyat, 6 Agustus 2007: 8).

Melihat kondisi persaingan yang semakin ketat tersebut, maka hal yang perlu

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan adalah dapat menentukan harga pokok produk

secara akurat agar tidak merugikan perusahaan dan dapat bersaing dengan perusahaan

lain. Sebelumnya perusahaan menghitung harga pokok produk dengan metode

konvensional, yaitu full costing dan variable costing, tetapi dengan seiringnya waktu

metode tersebut dianggap kurang akurat dan memiliki beberapa kelemahan.

Hansen & Mowen (2000: 56-57) mengatakan, perusahaan-perusahaan

menggunakan sistem akuntansi biaya yang konvensional, karena dipandang dapat

memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi harga pokok produk yang akurat.

Namun dalam perkembangannya, sistem akuntansi biaya yang konvensional tidak

mampu lagi menyediakan informasi harga pokok produk yang berkualitas, sebab

sistem akuntansi biaya yang konvensional hanya relevan bila perusahaan hanya

memproduksi satu jenis produk saja.



Menurut Hansen & Mowen (2000: 314), kekurangan metode konvensional

yaitu hanya pendorong kegiatan berdasarkan unit yang digunakan untuk

membebankan biaya pada produk. Sedangkan menurut Amin Widjaya (1995: 10),

kelemahan pendekatan akuntansi biaya konvensional adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi biaya konvensional tidak lagi cocok dengan lingkungan
usaha dalam era globalisasi

2. Akuntansi biaya konvensional yang menyebabkan berbagai distorsi
dan perilaku disfungsional yang timbul sebagai akibat dari penerapan
manajemen control system

3. Akuntansi biaya konvensional lebih berorientasi pada teori klasik
4. Strategi keuangan akuntansi biaya konvensional lebih mementingkan

laba jangka pendek dari pada laba jangka panjang, sehingga lebih
mampu orientasikan marketing strategy

5. Akuntansi biaya konvensional pada paper profit hasil kreasi dari
finansial engineering

Masalah yang terjadi dalam PT Pindad adalah dalam menghitung harga pokok

produknya masih menggunakan metode konvensional. Kebijakan penentuan harga

pokok produksi yang diterapkan PT Pindad adalah metode penentuan harga pokok

penuh (full costing), maka semua unsur biaya baik yang bersifat tetap maupun

variabel dibebankan kepada produk. Dalam pembebanan biaya-biaya pada produk,

perusahaan masih menggunakan basis alokasi berdasarkan volume. Metode

konvensional memiliki kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan perhitungan

harga pokok yang tidak akurat. Karena adanya kelemahan tersebut, mendorong

perusahaan untuk menggunakan metode ABC (Activity based costing), karena metode

ini tidak membebankan biaya berdasarkan volume, tetapi membebankan aktivitas

yang dikonsumsi produk yang bersangkutan sehingga harga pokok produk yang

dihasilkan tidak terdistorsi.

Untuk mengatasi kelemahan pada sistem akuntansi biaya konvensional,

menurut Adnerson (2003: 97) maka dikembangkanlah suatu metode yang dapat

digunakan untuk membantu menghasilkan informasi harga pokok produk yang lebih

akurat. Metode tersebut adalah metode ABC (Activity Based Costing). Metode ini



dapat memberikan informasi yang lebih akurat sebab metode ini membebankan

biaya-biaya produksi sesuai dengan aktivitas yang dikonsumsi produk tersebut atau

yang biasa dikenal dengan pemicu biaya (cost driver).

Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih judul:

”Perbandingan Antara Metode Activity Based Costing dengan Metode

Konvensional Guna Perhitungan Harga Pokok Produk”.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah masalah-masalah yang

berkaitan dengan penentuan harga pokok produk berdasarkan metode konvensional

dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan penentuan harga pokok produk

berdasarkan metode ABC.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka masalah yang diidentifikasikan penulis

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan harga pokok produk berdasarkan metode konvensional

pada perusahaan?

2. Bagaimana perhitungan harga pokok produk berdasarkan metode ABC pada

perusahaan?

3. Bagaiman hasil perbandingan harga pokok produk antara metode konvensional

dengan metode ABC?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diidentifikasi di atas, maka maksud dan tujuan

dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui proses perhitungan harga pokok produk berdasarkan metode

konvensional pada perusahaan.

2. Untuk mengetahui proses perhitungan harga pokok produk berdasarkan metode

ABC pada perusahaan.



3. Untuk mengetahui hasil perbandingan harga pokok produk antara metode

konvensional dengan metode ABC.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat berguna:

1. Bagi penulis, sebagai bahan masukan dalam menambah pengetahuan tentang

teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan penerapannya dalam dunia

usaha.

2. Bagi lingkungan perguruan tinggi, diharapkan penulis skripsi ini dapat

dimanfaatkan sebagai referensi dan penelitian lanjutan.

3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan

informasi sebagai bahan pertimbangan khususnya mengenai perhitungan harga

pokok produk.

1.5 Kerangka Pemikiran

Full costing dan variable costing merupakan metode penentuan kos produk

konvensional, yang dirancang berdasarkan kondisi teknologi manufaktur pada masa

lalu. Penggunaan secara luas teknologi informasi dalam proses pengolahan produk

dalam pengolahan informasi keuangan, membuat activity based costing menjadi

alternatif metode penentuan kos produk selain yang konvensional (conventional

product costing) (Mulyadi, 2001: 52).

Menurut Hansen & Mowen (2000: 58): “Sistem akuntansi biaya konvensional

tidak mampu menghasilkan informasi yang menunjang strategi bersaing, karena

sistem tersebut dirancang untuk penilaian persediaan dan disusun pada waktu biaya

tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku yang merupakan faktor produksi utama,

perkembangan teknologi relatif stabil, dan lingkup produk yang dihasilkan terbatas

jumlahnya”. Sistem penentuan harga pokok produk dirancang untuk menghasilkan

informasi biaya bagi keputusan-keputusan penentuan harga, pengenalan,



penghapusan dan perancangan produk. Keputusan-keputusan tersebut mempunyai

akibat yang panjang bagi perusahaan, sehingga setiap manajer harus

mempertimbangkan seluruh biaya pada waktu mengukur biaya pokok produksi.

Harga pokok produksi seharusnya ditentukan dengan mempertimbangkan seluruh

sumber daya yang dikeluarkan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, dan

mengirimkan produk.

Menurut Blocher yang dialih bahasakan oleh Susty (2000: 117),

ketidaksesuaian dalam perhitungan harga pokok produksi dengan mempergunakan

sistem akuntansi biaya konvensional adalah karena penggunaan jam tenaga kerja

langsung atau ukuran-ukuran yang berkaitan dengan volume produksi sebagai salah

satunya dasar dalam pengalokasian biaya overhead ke produk. Penggunaan dasar

alokasi tersebut dilakukan tanpa memperhatikan adanya perbedaan pola konsumsi

sumber daya oleh masing-masing produk. Akibatnya, informasi harga pokok produk

yang dihasilkan menjadi terdistorsi.

Menurut Blocher (2000: 122), penyebab ketidaksesuaian perhitungan harga

pokok produk dengan metode konvensional lainnya adalah kurangnya perhatian

sistem akuntansi biaya pada biaya aktivitas non produksi, karena terpengaruh prinsip-

prinsip pelaporan eksternal. Biaya-biaya penelitian dan pengembangan pasar dan

pemasaran, akibatnya informasi harga pokok produk menjadi tidak representatif.

Menurut Kusnadi dkk (2001: 629-632) activity based costing mengidentifikasi

berbagai aktivitas. Dalam lingkungan produksi, activity based costing terdiri dari

4(empat) tingkatan:

1. Tingkatan unit. Biaya pada tingkatan unit adalah biaya yang akan bertambah

besar jika produksi ditingkatkan. Biaya ini merupakan satu-satunya biaya yang

dapat dialokasikan secara akurat terhadap setiap unit sebanding dengan

volumenya. Contoh biaya pada tingkat unit ini adalah biaya listrik jika mesin

menggunakan listrik didalam memproduksi produk dan biaya tenaga kerja

pemeriksa jika setiap unit yang diproduksi harus diperiksa oleh tenaga kerja.



2. Tingkatan batch. Tingkatan agregasi yang lebih tinggi berikutnya adalah

tingkatan batch. Biaya tingkat batch adalah semua biaya yang timbul karena

disebabkan oleh jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Contoh biaya tingkat

batch ini adalah biaya tatanan produksi atau biaya pendirian dan biaya

penanganan bahan-bahan yang akan dimasukkan kedalam proses produksi. Jika

biaya pesanan muncul dari pemasok karena adanya batch maka sebagian biaya

untuk mendapatkan bahan akan berada biaya pada tingkatan batch. Jika unit

pertama yang seringkali dijadikan sampel diperiksa maka biaya pemeriksaan ini

juga termasuk biaya pada tingkatan batch.

3. Tingkatan produk. Tingkatan ini merupakan tingkatan yang lebih tinggi lagi dan

berada pada satu tingkatan di atas tingkatan batch. Biaya pada tingkatan produk

adalah semua biaya yang timbul karena digunakan untuk mendukung jumlah yang

berbeda-beda dari produk yang diproduksi. Tingkatan ini tidak dipengaruhi oleh

produksi dan oleh penjualan batch atau unit. Contoh dari biaya tingkatan produk

adalah biaya mendesain produk, biaya pengembangan produk. Jika tenaga kerja

yang ditugaskan untuk memproduksi perlu menjalani latihan sebelum melakukan

aktivitas produksi maka biaya latihan ini akan dimasukkan sebagai biaya

tingkatan produk.

4. Tingkatan pabrik (plant tingkat). Biaya tingkat pabrik (plant tingkat cost) adalah

biaya untuk menopang kapasitas pada suatu tempat perusahaan. Contoh dari biaya

ini misalnya sewa, depresiasi, pajak property dan asuransi bangunan

Menurut Mulyadi (2003: 94-95) metode Activity based cost system

menyediakan informasi kos produk/jasa secara akurat sehingga informasi tersebut

dapat digunakan oleh personel sebagai dasar yang dapat diandalkan untuk penetapan

kebijakan harga jual produk dan jasa. Di samping informasi kos produk/jasa yang

akurat, activity based cost system menyediakan informasi biaya multidimensi,

sehingga memungkinkan personel melakukan analisis profitabilitas produk/jasa,

customer, saluran distribusi, daerah pemasaran, dan dimensi lain yang dibutuhkan



oleh personel. Seperti yang telah diketahui bahwa activity based costing merupakan

metode penentuan harga pokok produk, maka dalam pelaksanaanya perlu melewati

beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan guna memperoleh

perhitungan harga pokok produk yang akurat yang akan memberikan manfaat bagi

perusahaan.

Berdasarkan hal di atas, maka dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan

adalah sebagai berikut: “Penggunaan sistem harga pokok produksi dengan metode

activity based costing dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi perusahaan,

jika dibandingkan dengan metode konvensional”.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah metode deskriptif

dengan pendekatan studi kasus, yaitu dengan memilih salah satu bidang yang ada

pada perusahaan kemudian mencoba membahasnya atas dasar teori-teori yang pernah

dipelajari oleh penulis. (Sugiyono, 2004: 142)

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

1. Observasi

Melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas–aktivitas yang dilakukan

perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori–teori yang berkaitan

dengan metode activity based costing agar mendukung data–data yang diperoleh

selama melakukan penelitian.

1.6.1 Desain Penelitian dan Objek Penelitian

Desain penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan

studi kasus, yaitu penelitian yang rinci mengenai objek tertentu dan dalam waktu



yang tertentu secara menyeluruh termasuk kondisi lingkungan dan data masa lalunya.

Dengan demikian, dalam studi kasus ini penulis melakukan penelitian pada

perusahaan dan mempelajarinya aktivitas yang terjadi di perusahaan yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti agar memperoleh data yang akurat dan

aktual.

Masalah yang diteliti terlebih dahulu diukur secara konsep dengan cara

penelitian lapangan serta kepustakaan, kemudian dilakukan rancangan analisis data,

teknik pengembangan instrumen dan pengujian hipotesis setelah itu kemudian

dilakukan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan serta ditarik suatu kesimpulan.

Sedangkan yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah sistem

kememadaian harga pokok produk yang dilakukan perusahaan, yang dalam hal ini

adalah menggunakan sistem konvensional, kemudian dengan usulan penulis, yaitu

sistem ABC. Hasil dari perbandingan kedua sistem ini mana yang sesuai diterapkan

oleh objek penelitian.

1.6.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Husein Umar (2002: 233), mengemukakan definisi operasionalisasi

variabel sebagai berikut:

“Definisi operasional adalah penentuan suatu construct sehingga ia
menjadi variabel atau variabel-variabel yang dapat diukur. Definisi
operasional menjelaskan cara tertentu yang dapat digunakan oleh
peneliti dalam mengoperasionalisasi construct, sehingga memungkinkan
peneliti yang lain untuk melakukan replikasi (pengulangan) pengukuran
dengan cara yang sama, atau mencoba untuk mengembangkan cara
construct yang lebih baik”.

Berdasarkan definisi tersebut operasionalisasi variabel merupakan definisi

yang dinyatakan dengan cara menentukan pemikiran atau gagasan berupa kriteria-

kriteria yang dapat diukur, sehingga dapat memungkinkan peneliti lain melakukan

dengan cara yang sama, atau mengembangkan pemikiran atau gagasan berupa

kriteria-kriteria yang dapat diuji dengan lebih baik. Dengan demikian, definisi



operasionalisasi variabel merupakan sebatas definisi untuk maksud penelitiannya,

setelah memahami atribut amatan berdasarkan dukungan dari berbagai landasan teori,

maka penulis dapat mengemukakan operasionalisasi variabelnya adalah

“Kememadaian harga pokok produk dengan menggunakan metode konvensional”

sebagai variabel pertama dan “Kememadaian harga pokok produk dengan

menggunakan metode ABC” sebagai variabel kedua.

1.6.3 Rancangan Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang telah dikemukakan akan diuji dengan menggunakan metode

pengujian, yaitu dengan membandingkan perhitungan harga pokok produk antara

metode konvensional dengan metode activity based costing, dan analisis harga pokok

produk mana yang paling akurat dan menguntungkan bagi perusahaan.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penuli

secara langsung melakukan penelitian pada PT. PINDAD (PERSERO) yang berlokasi

di Jl. Jend. Gatot Subroto No 517 Bandung 40284. waktu penelitian yang penulis

lakukan adalah dari bulan April 2009 sampai dengan selesai.


