
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suatu perusahaan didirikan adalah untuk dapat tumbuh 

dan berkembang, serta memberikan keuntungan bagi pemilik 

perusahaan. Dengan tumbuh dan berkembangnya perusahaan 

selain memberikan keuntungan kepada pemilik atau pemegang 

saham, juga dapat memberikan manfaat terhadap pihak-pihak 

yang berkepentingan (stakeholder) yaitu karyawan, pelanggan, 

pemerintah dan masyarakat. 

Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin tajam 

perusahaan harus mampu menghasilkan produk yang bermutu 

dengan harga yang rendah untuk dapat bersaing di pasar. 

Perusahaan untuk dapat menghasilkan produk yang bermutu 

dengan harga yang rendah, adalah dengan berpedoman bahwa 

konsumen hanya dibebani dengan biaya-biaya untuk aktivitas 

penambah nilai (value added activities). Dengan demikian 

manajemen memerlukan informasi biaya yang teliti, yang 

memperhitungkan secara cermat sumber daya yang dikorbankan 

untuk aktivitas penambah nilai bagi konsumen untuk menentu- 

kan harga j ual . 
Industri garmen adalah industri yang persaingannya 

sangat ketat, harus selalu mengikuti perkembangan mode dan 

harga yang bersaing untuk dapat menarik konsumen, disamping 

kualitas bahan dan pengerjakannya yang baik. 
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Industri pakaian jadi di Indonesia umumnya terus men- 

galami peningkatan terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perkembangan Produksi Pakaian Jadi Indonesia 
Tahun 1988 - 1993 

Sumber : CIC, 1995 

Secara keseluruhan sejak tahun 1988 hingga 1993, volume 

Tahun 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

ekspor pakaian jadi Indonesia rata-rata mengalami kenaikan 

20,17 persen per tahun. Sedangkan peningkatan nilai ekspor- 

Potong 

1.182.190.500 
1.573.063.875 
1.743.040.125 
1.682.299.688 
1.916.241.750 
2.176.850.628 

Ribu Meter 

2.101.672 
2.796.558 
3.098.738 
2.990.755 
3.406.652 
3.869.957 

nya rata-rata sebesar 22,40 persen per tahun. Untuk lebih 

% 

- 
33,l 
10,8 
-3,s 
13,9 
13,6 

jelasnya, perkembangan ekspor pakaian jadi ~ndonesia selama 

periode tahun 1988 hingga 1993 dapat dilihat pada Tabel 2 

Tabel 2. Perkembangan Ekspor Pakaian Jadi Indonesia 
Tahun 1988 - 1993 

Sumber : CIC, 1995 

Tahun 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Volume 
(Ton) 

71.126 
87.805 

113.396 
139.953 
166.714 
175.877 

Rata - rata ( % )  

Perkembangan 
( % )  

- 
23,45 
29,15 
23,42 
19,33 
5,49 

20,17 22,40 

Nilai 
(USSfO0O) 

1.122.507 
1.172.212 
1.628.446 
2.323.703 
3.242.120 
2.801.756 

Perkemba - 
ngan ( % )  

- - 
4,43 
38,92 
42,69 
39,52 
-13,58 - 
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PT. Citra Abadi Sejati adalah perusahaan yang bergerak 

dalam industri garmen merupakan gorup usaha dari TEXMACO, 

dalam memproduksi produknya berdasarkan pesanan dari luar 

negeri, seperti dalam tahun 1996 realisasi ekspor untuk 

negara tujuan di Amerika 68,O persen, Eropa 27,8 persen, 

Asia 3,8 persen dan Australia 0,4 persen. 

Perusahaan ini dalam menentukan harga pokok produksi 

setiap jenis pakaian jadi untuk biaya tidak langsung (biaya 

overhead) tidak berdasarkan ativitas overhead yang diserap 

masing-masing per jenis produk yang diproduksi, namun ber- 

dasarkan mesin yang digunakan. 

Perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk 

pakaian jadi seperti PT. Citra Abadi Sejati akan lebih 

akurat bila penentuan harga pokok produksinya berdasarkan 

aktivitas. 

PT. Citra Abadi Sejati yang berproduksi berdasarkan 

pesanan memerlukan perhitungan harga pokok produksi secara 

akurat. Hal ini diperlukan sebagai dasar pengambilan ke- 

putusan dalam ; penentuan harga jual setiap pesanan, per- 

timbangan menerima atau menolak pesanan, perhitungan laba 

atau rugi setiap pesanan. 

8 .  Perumusan Masalah 

Perusahaan untuk mendapatkan laba yang diinginkan, 

memerlukan informasi harga pokok produksi yang akurat guna 

menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada konsumen. 
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Informasi harga pokok produksi yang akurat ini, sangat 

dibutuhkan oleh perusahaan yang produksinya berdasarkan 

pesanan seperti PT. Citra Abadi Sejati. Informasi harga 

pokok produksi yang diperlukan oleh PT. Citra Abadi Sejati 

adalah harga pokok produksi setiap jenis produk pesanan. 

Dengan demikian perusahaan dapat rnenentukan harga jual dari 

setiap jenis produk pesanan dengan tingkat keuntungan yang 

diinginkan. 

Berdasarkan indentifikasi permasalahan tersebut diatas, maka 

dapat dirurnuskan permasalahan : 

1. Bagaimana penentuan dan tingkat akurasi harga pokok 

produksi setiap produk yang dilakukan oleh perusahaan 

saat ini. 

2. Bagaimana menentukan harga pokok produksi pakaian jadi 

(garment) setiap produk secara akurat. 

3. Bagaimana dampak terhadap perolehan laba kotor per 

produk, atas perhitungan harga pokok produksi yang di- 

lakukan perusahaan dan perhitungan dengan metode berbasis 

aktivitas. 

C. Tujuan Geladikarya 

Berkaitan dengan rumusan permasalahan diatas maka dapat 

dikemukakan bahwa tujuan geladikarya ini adalah untuk 

menentukan harga pokok produksi tiap unit produk garmen yang 

diproduksi oleh PT. Citra Abadi Sejati, dengan berbasis 

aktivitas (Activity Based Costing) . 
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Hasil perhitungan harga pokok produksi diatas dapat 

di j adikan inf ormasi bagi manaj emen apabila menerima pesanan 

yang spesifikasinya sama dengan yang telah dihitung harga 

pokok produksinya. Informasi harga pokok produksi tersebut 

bermanfaat bagi manajemen untuk : 

- Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. 
- Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. 

- Menghitung laba atau rugi tiap pesanan. 

D. Ruang Lingkup Geladikarya 

Ruang lingkup geladikarya adalah meneliti dan meng- 

hitung harga pokok produksi per unit dari barang jadi berupa 

pakaian jadi yang diproduksi dalam bulan Januari 1997. Hasil 

geladikarya ini memberikan perhitungan struktur biaya 

produksi berbasis aktivitas (Activity Based Costing) , 

sedangkan implementasi selanjutnya diserahkan kepada PT.  

Citra Abadi Sejati. 

E. Kegunaan Geladikarya 

Hasil geladikarya ini diharapkan dapat digunakan untuk 

menganalisa perhitungan harga pokok produksi secara akurat , 

untuk kepentingan kebijaksanaan perusahaan dalam menghadapi 

persaingan yang semakin ketat. 
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