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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Persaingan dunia bisnis menuju era pasar bebas, membuat perusahaan

lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan-kebijakan terutama dalam

memasarkan produknya. Kondisi sekarang ini menunjukkan bahwa produk luar

terutama Cina merambah pasar Indonesia. Dari sepeda motor, peralatan elektronik

mengalir ke Indonesia, semua di jual murah dan membuat konsumen punya

pilihan baru dalam memuaskan kebutuhannya. Padahal secara kualitas produk

nasional tidak kalah dengan barang impor. Tetapi dari segiharga kita kalah,

kenyataan yang sangat ironis membuat produk nasional terkesampingkan.

Harga jual suatu produk tidak terlepas dari besarnya biaya-biaya yang

dikeluarkan untuk memproduksi sampai barang tersebut ke tangan konsumen.

Yang diutamakan dalam menjual produk atau jasa disamping kepuasan konsumen

adalah laba. Besarnya laba perusahaan dihitung dengan mempertemukan semua

penghasilan dengan semua biaya (proper matching of revenue with expenses)

dalam suatu periode akuntansi yang sama. Manajer perusahaan menginginkan

agar laba yang diperoleh selalu lebih besar dari yang direncanakan. Melihat begitu

mudahnya pasar luar negeri masuk ke Indonesia membuat kita berfikir bagaimana

cara memproduksi suatu produk yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh

konsumen.

Perusahaan jasa misalnya dalam memproduksi produknya memerlukan

biaya overhead pabrik yang tidak sedikit. Manajer perusahaan berusaha untuk

membebankan biaya overhead sekecil mungkin untuk mendapatkan laba yang

optimum. Salah satu laba yang mendapatkan perhatian yang serius dari manager

adalah laba kotor. Semakin tinggi biaya overhead pabrik yang digunakan maka

laba kotor yang didapat oleh perusahaan rendah dan berdampak pada laba

perusahaan yang diterima juga rendah, begitu juga sebaliknya. Pembebanan biaya

overhead pabrik tidak lepas dari metode pembebanan yang dipakai dalam

mengalokasikan biaya-biaya tersebut. Metode pembebanan biaya overhead pabrik
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yang tepat akan menghasilkan biaya overhead yang akurat, maka laba kotor yang

dihasilkan juga akan semakin akurat dan akan memudahkan manajemen dalam

mengambil keputusan. Untuk itu diperlukan suatu metode yang tepat dalam

pembebanan setiap biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Dengan adanya perubahan teknologi di dalam berbagai aspek seperti

informasi dan manufaktur yang semakin pesat mengakibatkan persaingan pasar

semakin meningkat. Perubahan tersebut akan mempengaruhi daya beli konsumen,

mereka menginginkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai harga yang

relatif terjangkau. Berbagai strategi harus diterapkan agar usaha yang dilakukan

dapat terus bertahan dan berkembang. Strategi yang perlu diterapkan antara lain

penguasaan teknologi manufaktur, penentuan harga pokok yang akurat, kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga perusahaan dapat bersaing dengan para

kompetitornya.

Manajemen perusahaan perlu menerapkan perencanaan yang tepat

mengenai pengalokasian biaya, karena pengalokasian biaya tersebut berkaitan erat

dalam perhitungan harga pokok produk. Bila pengalokasian biaya terlalu besar,

maka harga pokok yang dihasilkan terlalu tinggi yang akibatnya harga jual produk

yang dipasarkan menjadi relatif mahal dari harga jual pesaingnya. Namun, di lain

pihak bila pengalokasian biaya terlalu rendah, harga pokok yang dihasilkan lebih

kecil dan akibatnya harga jual produk yang dipasarkan menjadi relatif murah,

sehingga perusahaan tidak dapat mencapai laba yang optimal.

Dalam perhitungan harga pokok produk bagi perusahaan, terdapat

kesulitan–kesulitan, antara lain perhitungan tarif biaya langsung yang akan

dibebankan pada produk, dan dalam pengalokasian biaya overhead ke dalam

harga pokok produk. Kesulitan dalam perhitungan harga pokok produk

disebabkan karena produk mengkonsumsi lebih dari satu macam sumber daya

dengan proporsi yang berbeda-beda. Penelusuran rinci besarnya pemakaian

sumber daya ke setiap produk memang akan menghasilkan biaya pokok yang

akurat, tetapi membutuhkan biaya dan waktu sangat besar. Salah satu alternatif

pemecahan adalah perusahaan menggunakan metode pengalokasian biaya-biaya

ke dalam harga pokok produk. Umumnya, metode konvensional mengestimasi
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besarnya biaya-biaya baik biaya langsung mauppun biaya tidak langsung yang

diserap oleh setiap produk, berdasarkan besarnya volume produk/jasa yang

dihasilkan.

Perhitungan harga pokok produk melalui kalkulasi metode konvensional

untuk setiap produk tidak akurat, karena mengakibatkan informasi biaya produk

terdistorsi. Dalam segala kemungkinan, masalahnya bukan pada membebankan

biaya upah langsung atau bahan langsung. Biaya utama (prime cost) tersebut

dapat ditelusuri ke produk individual, kebanyakan sistem biaya konvensional

didisain untuk memastikan bahwa penelusuran tersebut terjadi.

Namun, pembebanan biaya overhead ke produk individual merupakan

masalah lain. Menggunakan metode konvensional untuk pembebanan biaya

overhead ke produk, dan menggunakan tarif overhead yang ditentukan di muka

(predetermined overhead rate) berdasarkan satu tolok ukur aktivitas, dapat

menghasilkan biaya produk terdistorsi. Karena tidak semua pembebenan biaya

overhead berdasarkan biaya overhead berdasarkan volume proporsional atau

relevan dengan konsumsi overhead yang sebenarnya.

Menurut Amin Widjaya (1995:10), kelemahan 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

Metode konvensional memiliki keterbatasan yang mengakibatkan

perhitungan harga pokok produk menjadi relatif tidak akurat, karena

memperhitungkan biaya produksi ke dalam harga produk. Biaya pemasaran dan

administrasi dan umum (biaya overhead) tidak diperhitungkan ke dalam harga

produk, namun diperlakukan sebagai biaya usaha dan dikurangkan langsung ke
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laba bruto untuk menghitung laba bersih usaha. Dan juga ada beberapa biaya

overhead yang non value added (tidak menambah nilai) dihitung dalam penentuan

harga pokok produk. Penentuan harga pokok yang seperti ini tidak akan

mencerminkan harga pokok yang sebenarnya.

Berdasarkan hal tersebut, pengalokasian biaya yang akurat perlu

dilakukan, karena dipandang dapat memenuhi kebutuhan manajemen akan

informasi harga pokok produk yang akurat. Namun dalam perkembangannya,

sistem akuntansi biaya yang konvensional tidak mampu lagi memberikan

informasi harga pokok produk yang akurat, sebab sistem akuntansi biaya yang

konvensional hanya relevan bila perusahaan memproduksi satu jenis produk saja.

Dalam metode activity based costing setiap jenis biaya ditelusuri ke

aktivitas masing-masing untuk menentukan besarnya biaya yang sesuai dengan

intensitas pemakaiannya atau biasa dikenal dengan pemicu biaya (cost driver).

Dengan demikian, metode activity based costing diperlukan oleh perusahaan

khususnya pada saat penentuan harga pokok produk Karena di dalam metode

activity based costing biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya

overhead pabrik menjadi unsur dari harga itu sendiri. Hal ini memudahkan

perusahaan untuk melakukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap

perusahaannya. Hal ini dikarenakan, segala aktifitas yang dilakukan oleh manajer

yang bertanggung jawab pada bagian-bagian perusahaan itu dapat diketahui hal-

hal apa saja yang dilakukannya. Tapi imbasnya menyebabkan harga yang

dikenakan pada konsumen menjadi lebih tinggi dibanding dengan pesaing sejenis.

Berdasarkan uraian dan rujukan diatas, penulis tertarik memilih topik

tersebut dengan judul penelitian

“Analisis Perbandingan Harga Pokok Produk antara Metode

Konvensional dengan Metode Activity Based Costing”

Untuk melengkapi penelitian ini penulis merujuk dari penelitian terdahulu

yang diteliti oleh Keukeu Mutia NRP 01.97.399 Mahasiswa Universitas

Widyatama tahun 2000 yang berjudul “Analisis Perbandingan Metode

Konvensional dengan Metode Activity Based Costing dalam Penghitungan

Harga Pokok Produksi” (Studi kasus pada UUPT PTPN VIII Bandung).
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada alat

analisis yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan Paired Samples Test,

yang tidak ditemukan pada rujukan penelitian terdahulu.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang penelitian, maka

dapat diidentifikasikan masalah yang dibahas untuk membatasi ruang lingkup

penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode konvensional yang dijalankan perusahaan

untuk menentukan harga pokok produk sudah tepat

2. Bagaimana penerapan metode activity based costing bisa dijalankan dalam

perusahaan

3. Apakah terdapat perbedaan antara perhitungan harga pokok produksi

dengan menggunakan metode konvensional dan metode activity based

costing

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mencoba menerapkan dan menganalisa

Activity Based Costing pada PT. Karya Artha Lestari dalam rangka mengurangi

distorsi harga pokok produk.

Sesuai dengan masalah yang telah di identifikasi, penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis:

1. Metode konvensional yang diterapkan perusahaan untuk menentukan

harga pokok produk sudah tepat

2. Metode activity based costing bisa diterapkan dalam perusahaan

3. Perbedaan yang berarti pada perhitungan harga pokok produk dengan

menggunakan metode konvensional dan metode activity based costing.
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1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan

manfaat kepada:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan atau masukan

bagi perusahaan khususnya manajemen sehubungan dengan penerapan

metode activity based costing sebagai alternatif dalam pembebanan biaya

yang dapat memberikan informasi lebih akurat dan mengurangi pemborosan

biaya yang tidak menambah nilai supaya pelanggan tidak dibebani biaya yang

tidak perlu, sehingga pada akhirnya dapat diketahui harga pokok produk yang

lebih mendekati kebenaran.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

a. Bagi Peneliti

Berguna untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pola pikir serta

berbagai eksperimen guna mengimplementasikan konsep dan teori dalam

praktek yang sebenarnya, serta dapat lebih memahami mengenai

ekspektasi penggunaan Activity Based Costing (ABC) dalam penetapan

harga pokok produk.

b. Bagi Peneliti lain

Sebagai bahan masukan, literatur dan referensi bagi kalangan mahasiswa

dan akademis dalam menambah wawasan dan pengetahuan terutama

dalam bidang akuntansi manajemen. Sehingga diharapkan memberikan

kejelasan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama.

1.5 Kerangka Pemikiran

Persaingan yang tajam diantara perusahaan karena adanya pengaruh

globalisasi telah menyebabkan perusahaan harus memiliki informasi yang akurat,

cepat dan murah yang menyangkut kegiatan usahanya. Keperluan perusahaan
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akan informasi cepat dan murah saat ini telah didukung oleh teknologi informasi

yang semakin maju dan canggih.

Sangat penting bagi dunia usaha untuk mendapatkan informasi mengenai

biaya-biaya produknya. Perusahaan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang

memproses masukan menjadi keluaran. Informasi biaya memberikan kerangka

(frame work) berpikir untuk mengelola masukan yang dikorbankan agar lebih

rendah dari nilai keluaran yang diperoleh perusahaan. Tanpa informasi biaya,

manajemen tidak memiliki ukuran apakah masukan yang dikorbankan memiliki

nilai ekonomi yang lebih rendah daripada nilai keluarannya, sehingga perusahaan

tidak memiliki acuan apakah kegiatannya efisien atau tidak. Lebih jauh lagi,

perusahaan tidak dapat memperkirakan laba yang diperlukan untuk

mengembangkan dan mempertahankan ekstensi perusahaannya.

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan

uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Untuk mengelola informasi biaya, maka perusahaan memerlukan akuntansi biaya.

Akuntansi biaya menurut Mulyadi (2005:7) adalah:

”Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya

pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara

tertentu, serta penafsiran terhadapnya”.

Perusahaan tidak menuntut sekedar informasi biaya saja, melainkan

informasi biaya yang akurat dan aktual. Sebenarnya teknologi yang ada sekarang

sudah sangat maju untuk memperoleh informasi biaya yang akurat, namun

kemajuan teknologi tidak diikuti oleh kemajuan penerapan sistem akuntansi biaya

yang memadai untuk menangani dan mengelola arus informasi biaya secara

akurat.

Sistem penentuan harga pokok produk dengan metode konvensional yang

mendasarkan pada volume sangat bermanfaat jika tenaga kerja langsung dan

bahan baku merupakan faktor yang dominan dalam produksi. Menurut Hansen

dan Mowen (2000:57-58) yang diterjemahkan oleh Tim Salemba Empat

prosedur pelaksanaan penentuan harga pokok produk dengan metode

konvensional adalah sebagai berikut:
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“Sistem penentuan harga pokok produk dengan metode konvensional
mengasumsikan bahwa semua biaya diklasifikasikan sebagai tetap
atau variabel berkaitan dengan perubahan unit atau volume produk
yang diproduksi, maka unit produk atau pendorong lainnya sangat
berhubungan dengan unit yang diproduksi seperti jam tenaga kerja
langsung atau jam mesin, adalah satu-satunya pendorong yang
dianggap penting. Karena pendorong kegiatan berdasarkan unit
bukan satu-satunya pendorong yang menjelaskan hubungan
penyebab, maka banyak kegiatan pembebanan biaya produk harus
diklasifikasikan sebagai alokasi (alokasi adalah pembebanan biaya
berdasarkan asumsi hubungan atau kemudahan)”.

Khusus untuk perusahaan jasa, informasi biaya yang cermat dan akurat

dapat membantu perusahaan dalam perhitungan harga pokok produk yang optimal

sehingga lebih kompetitif. Hal tersebut tidak mampu diberikan oleh sistem

akuntansi metode konvensional.

Pada sistem akuntasi biaya konvensional, pembebanan biaya dilakukan

melalui penelusuran langsung terhadap produk atau penelusuran pendorong biaya

bedasarkan unit yang digunakan dalam pembebanan biaya antar produk.

Menurut Mulyadi (2003:106), Sistem akuntansi biaya konvensional

memiliki beberapa ciri yaitu:

1. Sistem akuntansi biaya konvensional didesain dengan perusahaan
manufaktur sebagai model.

2. Sistem informasi biaya hanya berfokus kesatu tahap pembuatan
produk : tahap produk (full costing).

3. Sistem informasi biaya ditunjukan untuk menghasilkan informasi
biaya bagi manjemen puncak dan pihak luar perusahaan.

4. Sistem informasi biaya didesain untuk mengungkapkan konsumsi
produk atas sumber daya.

5. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi biaya digunakan
untuk pembiayaan dan pengendalian.

Serta terdapat kelemahan lainya yaitu, biaya overhead pabrik tidak

dimasukan kedalam unsur harga pokok produk tetapi diperlakukan sebagai biaya

usaha dan dikurangkan langsung dari harga bruto untuk menghitung laba. Dampak

lainnya dari penggunaan metode konvensional adalah tidak dapat diketahui

manajer yang berprestasi dan manajer yang kurang berprestasi, sehingga kesulitan

dalam pemberian reward dan punishment.
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Sistem akuntansi biaya konvensional tidak mampu lagi memberikan

informasi biaya yang akurat sesuai dengan kebutuhan manajemen perusahaan saat

ini. Kelemahan dari sistem biaya konvensional akan tercerminkan pula apabila

perusahaan menghasilkan berbagai macam produk/jasa atau diversifikasi

produk/jasa, dimana setiap produk/jasa menyerap sumber daya yang proporsinya

berbeda-beda.

Gambar1.1

Perhitungan harga pokok produk metode konvensional

Sumber: Mulyadi (2003:103)
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Gambar1.2

Proses pengolahan biaya dalam metode konvensional

Sumber: Mulyadi (2003:28)

Ciri-ciri kelemahan tersebut mengakibatkan digunakannya akuntansi biaya

berbasis aktivitas (Activity-Based Costing). Activity Based Costing memiliki

banyak keunggulan dibandingkan dengan akuntansi biaya konvensional, karena

Activity Based Costing tidak membebankan biaya produk atau jasa dengan hanya

berdasarkan unit/volumenya saja, melainkan melalui aktivitas.

Activity Based Costing memberikan informasi biaya yang lebih akurat

karena berdasarkan aktivitas-aktivitas yang terjadi. Masing-masing produk atau

jasa menyerap aktivitas yang berbeda-beda sesuai dengan proporsi konsumsi

aktivitas yang diserapnya, sedangkan masing-masing aktivitas juga

mengkonsumsi berbagai sumber daya. Tiap-tiap aktivitas mempunyai dasar/basis

pembebanan biaya yang berbeda antara satu aktivitas dengan aktivitas yang

lainnya, yang disebut cost driver. Menurut James A. Brimson(1991:68) bahwa:

”Sistem ABC membuktikan bahwa keakuratan pembebanan biaya
produk atau jasa dengan menelusuri aktivitas-aktivitas kepada
produk atau jasa tersebut berdasarkan proporsi penggunaannya”.
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Sedangkan perhitungan harga pokok produksi yang digunakan perusahaan

saat ini ditentukan berdasarkan informasi metode konvensional. Produksi yang

sudah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang rutin maupun pesanan dari

konsumen, dihitung melalui metode full costing atau variabel costing.

Menurut Amin Widjaya (1992:27-29), metode activity based costing

memperbaiki sistem akuntansi biaya konvensional, yaitu dengan cara

menguraikan suatu perusahaan atau organisasi ke aktivitas-aktivitas yang

diperlukan untuk mengembangkan, membuat dan memasarkan produk. Biaya-

biaya yang terjadi pertama-tama ditelusuri ke aktivitas-aktivitas dan kemudian

dari aktivitas ditelusuri ke masing-masing produk. Perbaikan dalam penentuan

harga pokok produk dengan menggunakan sistem yang baru ini yaitu informasi

mengenai harga pokok produk yang dihasilkan menjadi lebih akurat.

Menurut Supriyono (1994:237), ada empat tingkatan aktivitas yaitu:

1. Unit level activities
Adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali satu unit produk
diproduksi, besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah unit
produk yang diproduksi. Sebagai contoh tenaga langsung, jam mesin,
dan jam listrik (energi) digunakan setiap saat satu unit produk
dihasilkan.

2. Batch level activities
Adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali suatu batch diproduksi,
besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah batch produk
yang diproduksi. Contoh aktivitas yang termasuk dalam kelompok ini
adalah aktivitas setup, aktivitas penjadwalan produksi, aktivitas
pengelolaan bahan, aktivitas inspeksi.

3. Product level activities
Adalah aktivitas yang dikerjakan untuk mendukung berbagai produk
yang diproduksi oleh perusahaan. Aktivitas ini mengkonsumsi
masukan untuk mengembangkan produk atau memungkinkan
produk diproduksi dan dijual. Aktivitas ini dapat dilacak pada
produk secara individual, namun sumber-sumber yang dikonsumsi
untuk aktivitas tersebut tidak dipengaruhi oleh jumlah produk atau
batch produk yang diproduksi. Contoh aktivitas yang termasuk
dalam kelompok ini adalah aktivitas penelitian dan pengembangan
produk, perekayasaan proses, spesifikasi produk, perubahan
perekayasaan, dan peningkatan produk.

4. Facility level activities
Meliputi aktivitas untuk menopang proses pemanufakturan secara
umum yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas atau kapasitas
pabrik untuk memproduksi produk namun banyak sedikitnya
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aktivitas ini tidak berhubungan dengan volume atau bauran produk
yang diproduksi. Aktivitas ini dimanfaatkan secara bersama oleh
berbagai jenis produk yang berbeda. Contoh aktivitas ini mencakup
misalnya: manajemen pabrik, pemeliharaan bangunan, keamanan,
pertamanan, penerangan pabrik, kebersihan, pajak bumi dan
bangunan (PBB), serta depresiasi pabrik.

Adapun tahap-tahap dalam kalkulasi activity based costing, menurut

Hansen dan Mowen (2005:153-324), yang diterjemahkan oleh Tim Salemba

Empat, adalah sebagai berikut:

1. Prosedur tahap pertama
Pada tahap pertama perhitungan biaya berdasarkan kegiatan, biaya
dikaitkan dengan masing-masing kegiatan, kegiatan dan biaya yang
terkait dengannya dibagi ke dalam set-set homogen. Pada titik ini,
perusahaan dapat menentukan pendorong kegiatan yang dikaitkan
dengan setiap kegiatan dan menghitung tarif overhead kegiatan masing-
masing. Pengumpulan biaya overhead yang dikaitkan dengan masing-
masing set kegiatan disebut kelompok biaya homogen. Karena kegiatan-
kegiatan di dalam suatu kelompok biaya homogen mempunyai tarif
konsumsi yang sama, variasi biaya untuk kelompok ini dapat
diterangkan dengan pendorong kegiatan tunggal. Setelah kelompok biaya
ditentukan, biaya persatuan pendorong kegiatan dihitung dengan
membagi biaya kelompok dengan kapasitas praktis pendorong kegiatan.
Biaya ini disebut tarif kelompok. Perhitungan tarif kelompok ini
mengakhiri tahap pertama.

2. Prosedur tahap kedua
Pada tahap kedua, biaya-biaya untuk masing-masing kelompok overhead
ditelusuri ke produk. Hal ini dilakukan dengan menggunakan tarif
kelompok yang dihitung pada tahap pertama dan dengan mengukur
jumlah sumber daya yang digunakan oleh masing-masing produk.
Ukuran ini adalah banyaknya pendorong kegiatan yang digunakan oleh
masing-masing produk. Jadi tarif overhead yang dibebankan dari setiap
biaya kelompok ke masing-masing produk dihitung sebagai berikut:

Overhead yang dibebankan (pada suatu produk) = tarif kelompok x penggunaan kegiatan
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Gambar1.3

Proses pengolahan biaya dalam activity based costing

Sumber : Mulyadi (2003:53)

Penekanan metode activity based costing merupakan penanganan biaya

overhead yang lebih baik, sehingga metode ini memang cocok diterapkan dalam

usaha manufaktur dewasa ini. Persaingan di kalangan perusahaan manufaktur

sekarang ini semakin meningkat dengan makin banyaknya penggunaan teknologi

yang lebih maju. Tujuan utama dari suatu unit usaha adalah laba, dengan adanya

tuntutan harga yang harus bersaing satu-satunya harapan adalah dengan
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pengendalian harga yang semakin baik, di sinilah metode perhitungan harga

pokok berdasarkan metode activity based costing berperan. Oleh karena itu,

dengan adanya metode activity based costing memungkinkan setiap manajer

menghitung harga pokok produk yang lebih akurat dibandingkan dengan metode

konvensional.

Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh bahwa metode activity based

costing memiliki kebaikan dibandingkan dengan metode konvensional. activity

based costing dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur, dagang dan jasa.

Pada penulisan skripsi ini penulis mengambil judul yang berbeda dan objek yang

berbeda pula.

1.5.1 Hipotesis

Berdasarkan uraian dalam kerangka pemikiran, maka penulis menarik

suatu hipotesis penelitian sebagai berikut :

”Terdapat perbedaan dalam penentuan harga pokok berdasarkan

metode konvensional dengan metode activity based costing.”

1.6 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

analitik, dengan pendekatan metode analisis uji dua sampel berpasangan (Paired

Sample T-Test). Indrianto dan Supomo (2002:26) menyatakan bahwa

“Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-

fakta saat ini dari suatu populasi”. Menurut Mudrajat (Metode Riset untuk

Bisnis dan Ekonomi:2003) metode uji beda merupakan pengujian yang

mendeteksi mengenai perbedaan antar kelompok. Metode penelitian yang

dilakukan dengan menguraikan data yang ada.

Selajutnya, dapat diamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk

memperoleh data primer maupun data sekunder. Data yang diperoleh selama

penelitian akan diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar yang telah

dipelajari, sehingga dapat diuji perbedaan dari kedua metode perhitungan harga

pokok yang diperbandingkan.
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1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan penelitian

terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dengan

melakukan:

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas-aktivitas

perusahaan yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan bagian

akuntansi produksi yang ada di dalam perusahaan tersebut.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori guna

mendukung data primer yang diperoleh selama penelitian. Data ini

diperoleh dari buku-buku serta referensi-referensi lainnya..

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT Karya Artha Lestari, Jl. Babakan Cibeureum

No. 30 Bandung dengan waktu penelitian yang digunakan sejak bulan Juli 2008

sampai dengan selesai.
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Gambar 1.4

Kerangka Pemikiran

Keterangan : = Alur berfikir

= Yang diteliti


