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Sebagai bagian dari sistem pengobatan masyarakat sejak ribuan tahun yang 
lalu, ramuan tradisional yang kita kenal dengan nama jamu tidak pernah 
ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia sampai dengan saat ini. Perkembangan 
industri jamu dewasa ini menunjukkan tingkat persaingan yang ketat sehingga 
menuntut PT. Nyonya Meneer untuk terus melakukan perubahan pada hasil 
produksinya, antara lain dengan menambah hasil produksi perusahaan dimana 
tidak hanya sebagai produsen jamu tetapi juga berkembang sebagai produsen 
kosmetik. Saat ini perusahaan telah menghasilkan 254 jenis produk jamu dengan 
keanekaragaman yang terlihat dari rasa, bentuk, manfaat dan jenis kosmetik. 
Disamping itu, dari sisi sistem manajemen perusahaan juga harus dilakukan 
perubahan yaitu terhadap sistem perhitungan harga pokok produk yang digunakan 
perusahaan selama ini. Karena dalam harga pokok produksi akan tercermin Cost 
suatu perusahaan, jika perusahaan mampu mengalokasikan biaya yang terjadi 
berdasarkan aktivitas yang memberikan nilai tambah terhadap suatu produk, maka 
perhitungan harga-pokok produksi akan terhindar dari bias dan cost distortion 
antar berbagai produk tidak akan terjadi sehingga dapat memberikan kontribusi 
positif terhadap perusahaan. 

Sampai dengan saat ini dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi 
jamu, perusahaan menggunakan cara konvensional yaitu persentase berdasarkan 
output jamu yang dihasilkan, tanpa melihat kekhasan dalam perlakuan (treatment) 
atau aktivitas operasi masing-masing produk jamu. Dilakukannya analisis 
terhadap produk jamu yang dihasilkan perusahaan sebagai cara untuk mengetahui 
bagaimana alokasi biaya overhead pabrik perusahaan, berapa harga pokok 
produksi jamu dengan menggunakan metode Activity Based Costing (ABC) dan 
berapa besar distorsi biaya produk jamu jika dibandingkan dengan cara 
perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai-berikut (1) menganalisa 
alokasi biaya overhead pabrik terhadap produk jamu yang dihasilkan perusahaan, 
(2) menentukan harga-pokok produksi masing-masing produk jamu yang 
dihasilkan perusahaan berdasarkan metode Activity Based Costing (ABC), dan (3) 
mengetahui besarnya distorsi biaya yang terjadi diantara produk jamu yang 
diproduksi perusahaan. Sehingga dapat diketahui apakah pengambilan kebijakan 
manajemen dalam menghitung harga pokok produk jamu sudah pada tingkat yang 
efisien, tidak bias untuk tercapainya tujuan perusahaan. Penelitian ini dibatasi 
hanya untuk jamu kesehatan dengan membagi kategori jamu dalam bentuk pil, 
serbuk dan ekstrak. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif melalui 
pendekatan studi kasus di PT. Nyonya Meneer, Semarang. Dengan melakukan 
langkah-langkah penghitungan harga pokok produksi berdasarkan metode Activity 
Based Costing (ABC) yaitu; mengklasifikasikan/menganalisa aktivitas-aktivitas 
dalam proses produksi, mengidentifikasi cost driver yang ingin dialokasikan, 
menelusuri jumlah aktivitas yang dikonsumsi cost driver tersebut ke masing- 



masing produk dan mengelompo&an aktivitas yang sama untuk masing-masing 
produk menjadi satupool. 

Aktivitas-aktivitas dalam proses produksi PT. Nyonya Meneer dapat 
diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu unit 1 (persiapan awal), unit 2 (proses 
produksi) dan unit 3 (penyelesaian akhir). 

Konsumsi biaya bahan (termasuk biaya bahan baku dan pengemas) baik 
dengan cara perusahaan maupun metode Activity Based Costing (ABC) tidak ada 
perbedaan. Untuk biaya tenaga kerja langsung (berdasarkan permenit jam kerja), 
pi1 memperoleh pembebanan biaya sebesar 872.02; serbuk 1,307.79 dan ekstrak 
71 1.67 (dalam rupiahlmenit). Sedangkan dengan cara perusahaan semua produk 
memperoleh pembebanan yang sama yaitu Rp. 848.87lmenit. 

PT. Nyonya Meneer dalam mengalokasikan biaya tidak langsungl biaya 
overhead pabrik terhadap jamu yang dihasilkan dilakukan dengan cara tradisional 
yaitu membagi rata antara biaya yang terjadi kepada produk-produk yang 
dihasilkan tanpa melakukan pemisahan biaya untuk jamu pil, serbuk dan ekstrak. 
Dengan menggunakan data bulan Mei 2003 alokasi BOP untuk masing-masing 
produk berdasarkan cara perusahaan yaitu Rp. 520.13. Sedangkan berdasarkan 
metode Activity Based Costing diperoleh hasil sebagai-berikut; pi1 608.39, serbuk 
346.20 dan ekstrak 4,359,42 (dalam rupiah). 

Dari perhitungan biaya-biaya tersebut diatas maka dapat diperoleh hasil 
perhitungan harga pokok produksi menurut cara PT. Nyonya Meneer untuk 
produk jamu pil, serbuk dan ekstrak adalah sebagai-berikut; 3,287.94 ; 2,450.94 
dan 12,057.98 (dalam rupiahikg). Dengan metode Activity Based Costing (ABC) 
untuk produk pil, serbuk dan ekstrak adalah 3,388.- ; 2,310.39 ; 14,930.33 (dalam 
rupiahikg). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa produk serbuk 
dinilai terlalu tinggi (ov#rvalued) dengan kata lain harga pokok produksi yang 
dibebankan selama ini lebih besar dari yang seharusnya, sedangkan produk jamu 
pi1 dan ekstrak dinilai terlalu rendah (undervalued). 

Dengan memakai cara perusahaan, manajemen menganggap bahwa produk 
pi1 akan menyumbang keuntungan sebesar 15% atau Rp.962.-Ipak padahal dengan 
metode ABC produk tersebut hanya menyumbang 12.99% atau sebesar Rp.862.- 
Ipak. Untuk produk serbuk, perusahaan menganggap menerima keu&ngan 
sebesar Rp.l,501.-Idos atau 38% sedangkan berdasarkan metode ABC produk ini 
dapat menyumbang keuntungan sebesai~~.1,642.-ldos atau sebesar 42:56%. Dan 
untuk produk ekstrak, semula perusahaan menganggap menerima kerugian hanya 
sebesar Rp.5,780.-Ibotol atau sebesar minus 40% padahal menurut metode ABC 
kerugian yang diperoleh mencapai Rp.8,653.-Ibotol atau sebesar minus 50.44%. 

Sehingga produk yang harga pokoknya dinilai terlalu rendah akan 
menghasilkan laba kotor yang lebih besar jika dibandingkan dengan perhitungan 
menurut metode ABC. Demikian juga sebaliknya, untuk produk yang harga 
pokoknya dinilai terlalu tinggi akan menghasilkan laba kotor yang lebih kecil jika 
dibandingkan dengan perhitungan menurut metode ABC. 

Sedangkan dari sisi strategi pengembangan produk, manajemen perusahaan 
akan didukung oleh informasi akurat mengenai produk mana yang memiliki daya 
saing dalam harga pokok produknya dengan menggunakan data hasil perhitungan 
metode ABC. Saat ini PT. Nyonya Meneer memiliki brand image yang baik untuk 
produk unggulan di pasarannya yaitu galian singset (pil), ngeres linu (serbuk) dan 
mekar sari (ekstrak). Pengembangan produk ini dapat dilakukan dengan 



meningkatkan kualitas jamu, menciptakan berbagai modifikasi serta variasi yang 
lebih menarik baik terhadap bentuk maupun kemasan. 

Tanpa melihat bahwa keuntungan dan kerugian yang terbesar disebabkan 
oleh produk serbuk (karena produk ini diproduksi paling banyak) dan tidak terlalu 
signifikannya perbedaan yang terlihat, dalam persaingan yang semakin bertambah 
ketat akan menuntut keakuratan serta ketepatan keputusan mengenai suatu 
produk. Penghematan kecil yang dilakukan dapat menjadi senjata ampuh untuk 
melawan para pesaing. 

Berdasarkan hasil perhitungan HPP berbasis aktivitas maka diketahui bahwa 
perhitungan harga pokok berdasarkan cara perusahaan untuk pi1 dan ekstrak 
dinilai lebih rendah sebesar minus Rp.100.06 dan minus Rp.2,872.35 sedangkan 
perhitungan harga pokok produk serbuk dinilai terlalu tinggi Rp.140.55. 

Produk jamu serbuk (terutama ngeres linu) merupakan produk yang 
memiliki daya saing terbaik dalam HPP sehingga dapat direkomendasikan kepada 
manajemen untuk dilakukan pengembangan produk lebih lanjut, karena produk 
ini memiliki HPP yang paling murah dibanding produk lainnya dan merupakan 
produk unggulan di pasar. 

Hasil perhitungan antara metode Activity-based costing dan cara perusahaan 
memperlihatkan perbedaan yang tidak terlalu besar, namun yang menjadi 
persoalan bukan besar atau kecilnya angka saja tetapi lebih cenderung kepada 
masalah pendistribusianlpengalokasian biaya ke produk berdasarkan aktivitas 
yang dikonsumsinya. Hal ini akan mempengaiuhi ketepatan pengambilan 
keputusan manajemen berkaitan dengan pengembangan produk dan efisiensi 
proses produksi. 
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