
1.1 Latar Belakang 

Ramuan tradisional merupakan bagian dari sistem pengobatan masyarakat 

Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu, dan sampai saat ini ramuan tradisional ini 

tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat. Jamu merupakan kekayaan alam dan 

budaya Indonesia yang harus terus digali. Dengan kecenderungan untuk Back to 

Nature, baik dalam masalah makanan, minuman, perawatan kesehatan dan 

kecantikan serta pengobatan menunjukkan peningkatan konsumsi jamu dari 

masyarakat Indonesia. Hal ini menuntut pemerintah memberi dorongan positif 

untuk mengembangkan usaha dalam bidang pengobatan tradisional yang menjadi 

bagian dari aset bangsa yang harus dipelihara. 

PT. Nyonya Meneer sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri 

jamu harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan perusahaan jamu 

dewasa ini yang menunjukkan tingkat persaingan yang semakin ketat. Hal ini 

menuntut perusahaan untuk terus melakukan perubahan pada hasil produksi 

dimana tidak hanya sebagai produsen jamu tetapi juga berkembang sebagai 

produsen kosmetik. Sampai dengan tahun 2001 PT.Jamu Nyonya Meneer telah 

menghasilkan 254 jenis produk jamu, dengan keanekaragaman yang terlihat dari 

rasa, bentuk, manfaat dan jenis kosmetik seperti terlihat pada tabel 1 berikut : 



Tabel 1. Daflar Jamu Cap Portret Nyonya Meneer 

1 1 Keterangan I 
I 

I I Jamu-jamu Untuk Wanita 

I I A. Untuk pemeliharaac kecantikan tubuh kaum wanita dan gadis ( 
I I B. Untuk menyembuhkan penyakit-penyakit wanita I 
1 1 C Untuk pengantin putpi 

I1 

I I A. Untuk membina kesejahteraan ibu dan anak I 

D. Jamu-jamu khusus bagi wanita 

Jamu-jamu Kosmetika 

I11 

A. Untuk memelihara & menambah kecantikan kaum wanita 

B. Produk-produk kosmetik 

Jamu-jamu kesejahteraan keluarga 

I 

V I Jamu-jamu untuk kesehatan 

IV 

B. Untuk menciptakan suasana bahagia dan harmonis antara suami & 

istri 

Jamu-jamu untuk pria 

I 

I I 
Sumber: PT.Nyonya Meneer, 2003 

VI 

VII 

Perubahan lainnya untuk menghadapi persaingan dalam industri jamu yaitu 

Jamu-jamu penyembuh 

Dupa pengharum ruangan 

perbaikan pada sistem manajemen perusahaan yang memberikan kontribusi positif 

termasuk didalamnya sistem perhitungan harga pokok produknya. 

Sampai dengan saat ini dalam melakukan perhitungan Harga Pokok 

Produksi jamu PT. Nyonya Meneer menggunakan cara konvensional yaitu 

persentase berdasarkan output jamu yang dihasilkan, tanpa melihat kekhasan 

dalam perlakuan (treatment) atau aktivitas operasinya masing-masing produk 

jamu (pil, serbuk dan ekstrak). 



Sebagai perusahaan jamu modern dimana proses produksinya sebagian telah 

menggunakan mesin-mesin modem, PT. Nyonya Meneer selayaknya juga 

menyesuaikan sistem akuntansi yang digunakan dengan sistem akuntansi yang 

lebih inovatif yang menyajikan informasi biaya yang lebih akurat bagi manajemen 

perusahaan. Karena salah satu kunci dari keberhasilan perusahaan untuk 

merealisasikan tujuannya terletak pada kemampuan manajemen perusahaan dalam 

mengelola fungsi-fungsi manajemen dan sumber daya yang dimilikinya, sehingga 

semua manajer fungsional dan divisional dalam perusahaan dapat berkerjasama 

dengan baik (David, 2002). 

Sistem akuntansi manajemen yang dianggap dapat membantu menyajikan 

informasi akurat bagi perusahaan yaitu dengan menggunakan pendekatan aktivitas 

(Activity Based Costing). Sistem pengalokasian biaya umum (Common cost) 

berdasar aktivitas (Activity Based Costing) adalah salah satu sistem akuntansi 

biaya (dan manajerial) yang inovatif dan mampu memberikan keunggulan dalam 

pengambilan keputusan manajemen. Pendekatan atau metode yang dianut sistem 

ini akan melacak biaya pada berbagai aktivitas dan kemudian ke berbagai produk. 

Oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap perhitungan Harga Pokok 

Produksi yang tepat bagi produk jamu yang dihasilkan PT. Nyonya Meneer 

sebagai salah satu cara untuk mengetahui apakah pengambilan kebijakan 

manajemen dalam menghitung harga pokok produk jamu sudah pada tingkat yang 

efisien, tidak bias untuk tercapainya tujuan perusahaan. Karena dalam perhitungan 

Harga Pokok Produksi akan tercermin Cost suatu perusahaan, jika perusahaan 

mampu mengalokasikan biaya yang terjadi berdasarkan aktivitas atau proses 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. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana alokasi biaya overhead pabrik terhadap produk jamu yang 

dihasilkan PT.Jamu Nyonya Meneer? 

b. Berapa Harga Pokok Produksi produk jamu PT.Jamu Nyonya Meneer 

dengan menggunakan metode Activity Based Costing. 

c. Berapa besar distorsi biaya produk Jamu didasarkan sistem akuntansi 

perusahaan PT.Jamu Nyonya Meneer saat ini dibandingkan dengan 

metode Activity Based Costing. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai-berikut: 

a. Menganalisa alokasi biaya overhead pabrik terhadap produk jamu yang 

dihasilkan perusahaan. 

b. Dapat menentukan Harga Pokok Produksi (HF'P) masing-masing produk 

jamu yang dihasilkan oleh PT.Jamu Nyonya Meneer dengan metode 

berdasarkan aktivitas. 

c. Mengetahui besarnya distorsi biaya yang terjadi diantara produk jamu 

yang diproduksi oleh PT.Jamu Nyonya Meneer. 



1.4. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat 

dipertimbangkan kepada pihak manajemen PT. Jamu Nyonya Meneer dalam 

penentuan Harga Pokok Produksi produk jamu yang dihasilkan berdasarkan 

metode Activity Based Costing. 

1.5 Rnang Lingkup Penelitian 

Produk Nyonya Meneer ini hampir 70%-nya diperuntukkan bagi wanita dan 

sisanya mengisi pasar laki-laki dan anak-anak. Oleh karena itu penelitian ini 

dibatasi untuk jamu kesehatan dengan membagi kategori jamu dalam bentuk pil, 

serbuk dan ekstrak yang merupakan produk unggulan serta telah dikenal oleh 

masyarakat pencinta jamu tradisional. 




