
I.   PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Globalisasi yang terjadi saat ini menuntut semua pihak untuk dapat 

meningkatkan kemampuan daya saingnya. Seiring dengan hal tersebut, kemajuan 

pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi dan sistem informasi 

telah mengubah secara drastis pola konsumsi, produksi, investasi dan 

perdagangan. Intensitas persaingan pun semakin tajam dalam segala hal dimana 

hanya pihak yang siaplah yang akan mampu untuk bertahan. Menghadapi situasi 

yang semakin kompetitif tersebut, perusahaan sebagai sebuah intitusi bisnis 

diharapkan untuk dapat melaksanakan efisiensi.  

Dalam keadaan ekonomi sekarang yang penuh dengan turbulensi dan 

perubahan yang cepat, laba hanya dapat dihasilkan melalui manajemen yang 

cerdas atas seluruh sumberdaya perusahaan. Manajemen yang cerdas tercermin 

dalam perencanaan yang baik, dan perencanaan yang baik membutuhkan 

informasi yang baik. Agar dapat merencanakan dengan baik dalam hal 

pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki, manajemen perusahaan memerlukan 

sistem informasi yang mengungkapkan secara jelas dan cepat, fakta yang 

berkaitan dengan aktivitas.  

Untuk dapat mencapai tujuannya dalam memaksimalkan laba, pihak 

manajemen perusahaan harus menyesuaikan strategi perusahaan dan pada 

gilirannya perubahan strategi menuntut perubahan inisiatif strategik dan aktivitas 

yang digunakan untuk menjalankan bisnis dalam usaha melipatgandakan 

pendapatan dan mengurangi biaya secara signifikan dalam jangka panjang. Salah 
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satu langkah yang dapat ditempuh oleh manajemen perusahaan adalah dalam hal 

penerapan sistem informasi biaya. Sistem informasi khususnya sistem informasi 

biaya kini seharusnya tidak lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan informasi 

biaya produk oleh manajemen puncak dan pihak luar yang berkepentingan, namun 

juga didesain untuk memberdayakan seluruh personel perusahaan, baik itu 

karyawan maupun manajer dalam pengelolaan aktivitas. Laba merupakan tujuan 

akhir dari kegiatan perusahaan yang dihasilkan dari pendapatan penjualan produk 

ataupun jasa kepada customer dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan dalam 

usaha memperoleh pendapatan itu sendiri. 

Salah satu permasalahan khusus yang melatarbelakangi penelitian ini 

adalah masuknya produk-produk dari negara Cina. Dengan upah tenaga kerja 

yang relatif lebih murah, produk-produk dari Cina ini memiliki daya saing yang 

tinggi dengan harga-harganya yang relatif jauh lebih murah. Dengan masuknya 

produk-produk dari Cina maupun yang lainnya membuat persaingan usaha 

menjadi kian ketat. Pangsa pasar dari perusahaan pun berkurang yang berakibat 

langsung pada berkurangnya tingkat keuntungan. Hal ini memaksa perusahaan 

khususnya perusahaan manufaktur untuk bisa bertahan dan memaksimalkan laba 

dengan menerapkan strategi perbaikan yang berkesinambungan, personel 

perusahaan dirasakan semakin memerlukan informasi yang akurat dan tepat waktu 

mengenai aktivitas yang dilakukan serta obyek dari aktivitas itu sendiri yaitu 

produk maupun pelanggan demi optimalisasi kinerja perusahaan. 

Untuk membangun daya saing yang berbasis aktivitas, perusahaan 

memerlukan langkah-langkah untuk mengurangi biaya atau meningkatkan marjin 

keuntungan meskipun tetap melakukan seperti biasa. Langkah tersebut biasanya 
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mengarah ke menjual lebih banyak atau melakukan lebih sedikit dari apa yang 

seharusnya tidak dijual atau dilakukan pertama kali. Atas dasar informasi untuk 

perbaikan yang dimiliki, perusahaan tidak mengubah komitmennya terhadap 

produk keluaran massal pada tingkat yang tinggi, untuk mengendalikan biaya 

dengan dengan mendorong personel untuk melakukan manipulasi proses atau pun 

membujuk pelanggan agar membeli produknya untuk menutup biaya produksi. 

Hal tersebut seharusnya dapat tercipta karena untuk meningkatkan daya saing 

melalui sistem ABC bukanlah memfokuskan pada kalkulasi biaya produk saja 

melainkan mengarah pada analisis aktivitas dengan menghitung pemacu biaya 

berbasis aktivitas (activity-based cost driver) untuk memperbaiki operasi. Dengan 

kata lain, untuk mendapatkan usaaha yang lebih rasional, dapat dimulai dengan 

mengartikulasikan suatu pernyataan misi yang memfokuskan pada pelanggan dan 

kemudian mendorong setiap personel untuk membantu memetakan dan secara 

sistematis memperbaiki setiap proses yang mereka lakukan. Dengan demikian 

tujuan untuk mengurangi variasi dan waktu tenggang dalam melakukan pekerjaan 

akan dapat tercapai. 

PT. MIP sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

manufaktur yang menghasilkan berbagai macam produk. Produk yang 

dihasilkannya adalah pendukung utama kendaraan bermotor roda dua, yaitu piston 

kaliper rem. Dalam hal ini, PT. MIP juga berkeinginan untuk dapat menjadi 

perusahaan yang semakin mapan dan terus berkembang. Salah satu strategi yang 

dijalankan untuk meningkatkan daya saing perusahaan ialah dengan menerapkan 

sistem Manajemen berbasis aktivitas yang mendayagunakan informasi dari 

activity based costing. Activity based costing itu sendiri terdiri dari dua tahap yaitu 
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activity based process costing yang merupakan tahap pertama proses pengolahan 

data biaya dalam sistem ABC yang bertujuan untuk menghasilkan informasi biaya 

menurut aktivitas, dan tahap kedua adalah activity based object costing yang 

merupakan tahap pengolahan data biaya dalam sistem ABC yang bertujuan untuk 

menghasilkan informasi biaya produk yang akurat. 

1.2. Perumusan Masalah 

Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh perusahaan, berikut ini 

adalah perumusan masalah yang ditekankan pada penelitian ini : 

1. Bagaimana perbandingan antara perhitungan Activity-Based Costing dan 

yang telah dilakukan oleh perusahaan ? 

2. Aktivitas-aktivitas mana saja yang termasuk kedalam kelompok aktivitas 

value-added maupun non value-added untuk mengidentifikasi kesempatan 

untuk melakukan perbaikan dan mengurangi pemborosan ? 

3. Bagaimana strategi perusahaan dalam efisiensi biaya untuk memperbaiki 

posisi strategiknya berdasarkan manajemen berbasis aktivitas ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis perbandingan harga pokok berdasarkan sistem ABC dan 

standar perusahaan. 

2. Melalui sistem ABC, mengidentifikasi aktivitas yang value added dan non 

value-added untuk mengidentifikasi kesempatan untuk melakukan 

perbaikan dan mengurangi pemborosan. 
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3. Merumuskan langkah-langkah yang sebaiknya diambil oleh manajemen 

dalam efisiensi biaya berdasarkan aktivitas dari hasil analisa yang sudah 

dilakukan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Melalui analisis performa aktivitas, analisis reduksi biaya, serta faktor 

pemacu biaya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal mengambil 

langkah-langkah untuk mencapai pola keluaran mutu yang yang lebih tinggi dan 

efisien dalam upaya memperbaiki kemampuan strategis yang berkelanjutan.  

 




