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Perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain 

harus dapat menetapkan harga jual produknya yang kompetitif 

tanpa mengabaikan mutu dari produk. Untuk menetapkan harga 

jual produk yang kompetitif diperlukan perhitungan harga 

pokok produksi yang akurat. 

PT. Citra Abadi Sejati adalah perusahaan yang mem- 

produksi beragam jenis pakaian jadi berdasarkan pesanan, 

dalam mengalokasikan biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

tidak langsung kepada masing-masing jenis produk adalah 

berdasarkan penggunaan mesin jahit. Dengan demikian PT. 

Citra Abadi Sejati dalam menentukan harga pokok produksi, 

hanya menggunakan satu pemacu biaya. 

Pengalokasian biaya tidak langsung yang hanya meng- 

gunakan satu pemacu biaya dalam menentukan harga pokok 

produksi, hanya tepat jika perusahaan menghasilkan satu 

jenis barang. 

Penggunaan satu pemacu biaya saja pada perusahaan yang 

memproduksi beragam jenis barang akan mengakibatkan : 

1. Terjadinya distorsi dalam mengalokasikan biaya tidak 
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langsung kepada masing-masing produk, karena masing- 

masing produk tidak sama dalam mengkonsumsi sumber daya 

yang mengakibatkan timbulnya biaya. 

2. Perusahaan tidak dapat mengetahui secara akurat produk 

yang memberikan keuntungan cukup besar, atau sebaliknya 

produk yang memberikan kerugian. 

Berdasarkan hal-ha1 tersebut di atas maka permasalahan 

utama yang dihadapi PT. Citra Abadi Sejati adalah bagaimana 

menentukan harga pokok produksi pakaian jadi (garment) 

setiap jenis pesananan secara akurat. 

Tujuan geladikarya adalah untuk menghitung harga pokok 

produksi secara akurat dari setiap produk dan hasilnya 

merupakan informasi bagi manajemen untuk menetapkan harga 

jual dan menghitung laba rugi setiap produk. 

Penelitian dalam geladikarya ini menggunakan metoda 

studi kasus, dengan data biaya Pabrik I dalam bulan Januari 

1997. Informasi dan data yang diperoleh diolah dan dianalisa 

menggunakan sistem Activity Based Costing. 

Untuk menghitung harga pokok produksi secara akurat 

adalah menggunakan dasar aktivitas, yaitu pengalokasian 

setiap biaya kepada suatu jenis barang, berdasarkan 

aktivitas yang digunakan atau diserap dalam proses produksi 

barang tersebut. 

Perhitungan harga pokok produksi berbasis aktivitas 

pada PT. Citra Abadi Sejati dilakukan dengan menggunakan 4 
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pemacu biaya yaitu jam mesin, jam kerja karyawan, kilowatt 

hour dan luas bangunan (1172). Berdasarkan hasil perhitungan 

harga pokok produksi berbasis aktivitas dan hasilnya di- 

bandingkan dengan hasil perhitungan yang dilakukan per- 

usahaan saat ini, maka dapat diketahui adanya hal-ha1 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan perhitungan harga pokok produksi berbasis 

aktivitas sebagai tolok ukur, maka perhitungan harga 

pokok produksi yang dilakukan perusahaan terdapat 26 

produk yang overcos t mensubsidi 8 produk yang undercos t . 
Produk yang overcost dan undercost relatif cukup besar 

(diatas 5 persen) adalah sebagai berikut : 

a. Produk-produk yang overcost : 
- Blanche porte jenis pant 820234 
- Blanche porte jneis short 829147 
- Nike jenis short 350223 
- Nike jenis short 140250 
- Nike jenis short 140222 
- Carli Grey jenis pant 210/1468 
- Carli Grey jenis pant 3433 Mabel 
- Carli Grey jenis pant 3480 Edel 
- Carli Grey jenis pant 3480 Ella 
- Bisson jenis short 40013 
- Talbots jenis dress 72035303 M 

b. Produk-produk yang undercost : 
- Nike jenis short 179591 12,61 %. 

2. Terdapat perbedaan laba kotor antara hasil perhitungan 

harga pokok produksi dengan metode perusahaan dan metode 

berbasis aktivitas relatif besar (diatas 5 persen) adalah 

sebagai berikut : 
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Perusahaan A.B.C. 
- Blanche Porte jenis pant 820234 21,3 % 28,5 % 
- Blanche Porte jenis short 829147 17,s % 44,4 % 
- Nike sample jenis short 140250 9,8 % 22,2 % 

- Carli Grey jenis pant 3433 Mabel 33,4 % 40,9 % 
- Carli Grey jenis pant 3480 Edel 27,2 % 32,5 % 
- Carli Grey jenis pant 3480 Ella 42,s % 48,s % 

3. Apabila dikelompokkan per jenis pakaian (short, pant, 

skirt, dress), maka jumlah produk yang dinilai terlalu 

tinggi (overcost) adalah 78,81 persen dan produk yang 

dinilai terlalu rendah adalah 21,9 persen dari jumlah 

produk yang diproduksi dalam bulan Januari 1997. 

Perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh 

perusahaan saat ini akan berdampak terhadap posisi per- 

saingan perusahaan dalam menetapkan harga jual dan selanjut- 

nya akan mempengarutii dalam memperoleh keuntungan. Banyaknya 

produk yang overcost dibandingkan yang undercost mengakibat- 

kan harga jual produk menjadi tidak kompetitif, sebaliknya 

produk yang undercost berdampak pada tingkat keuntungan yang 

akan diperoleh cenderung rendah. 

Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi biaya yang 

akurat, perusahaan dalam menentukan harga pokok produksi 

dapat menggunakan perhitungan yang berbasis aktivitas 

(activity based costing). Untuk mengimplementasikan sistem 

perhitungan harga pokok berbasis aktivitas (activity based 

costing) harus ada komitmen dari segenap pimpinan dan karya- 

wan, tersedia dana yang cukup, pelaksanaannya dilakukan 

secara computerized. Adapun langkah-langkah implementasi ABC 
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adalah sebagai berikut : 

- Melakukan studi ABC secara menyeluruh terhadap perusahaan. 

- Perancangan sistem ABC, antara lain merancang ; aliran 

dokurnen/formulir, bentuk laporan setiap unit, rekening 

pembukuan sampai ke tingkat sub rekening per bagian/unit. 

- Implementasi ABC secara terintegrasi, namun sebelumnya 

dilakukan penjelasan tentang sistem ABC kepada segenap 

pegawai. Disamping itu setiap pabrik dipasang meteran 

penggunaan listrik, sehingga dapat diketahui pemakaian 

listrik masing-masing pabrik. 
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