
11. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Informasi Biaya 

Perkembangan teknologi informasi yang pesat merupakan 

kesempatan dan ancaman bagi perusahaan. Dengan berkembangnya 

teknologi informasi merupakan kesempatan bagi perusahaan 

untuk memperoleh informasi secara cepat dan akurat sebagai 

dasar pengambilan keputusan. Bagi konsumen perkembangan 

teknologi informasi, dapat melakukan akses dengan mudah 

terhadap karekteristik produk atau jasa yang akan dibeli. 

Dengan demikian perusahaan yang dapat mengikuti perkembangan 

teknologi informasi akan dapat mengantisipasi kebutuhan 

konsumen, sehingga dapat bersaing dengan perusahaan yang 

lain. 

Teknologi informasi ini dapat digunakan untuk menunjang 

Sistem Informasi Akuntansi dalam menyajikan informasi secara 

cepat dan tepat kepada manajemen dalam mengambil keputusan. 

Menurut Kartikahadi (1995), Sistem Informasi Akuntansi 

Bisnis adalah suatu sistem yang bertuj uan mengumpulkan, 

memproses dan melaporkan informasi sehubungan dengan 

transaksi dan keadaan suatu unit usaha. 

Selanjutnya, Kartikahadi (1995) membagi Sistem Informasi 

Akuntansi Bisnis dalam tiga sub sistem yaitu : 

1. Informasi Akuntansi Keuangan 

Informasi Akuntansi Keuangan ditujukan kepada pihak 

diluar manajemen, yaitu berupa laporan akuntansi keuangan 
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yang disusun sesuai prinsip akuntansi yang diterima yang 

di Indonesia disebut Standar Akuntansi Keuangan. 

2. Informasi Akuntansi Pajak 

Informasi Akuntansi Pajak ditujukan untuk kepentingan 

perpajakan, yaitu berupa laporan keuangan yang disusun 

sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan hukum fiskal. 

3. Informasi Akuntansi Manajemen. 

Inf ormasi Akuntansi Manaj emen ditu j ukan kepada manaj emen 

sesuai fungsinya masing-masing dalam mengelola perusahaan 

untuk memberikan informasi yang relevan. Informasi ini 

disusun secara flexibel sesuai tujuan untuk pengambilan 

keputusan. 

Dengan informasi akuntansi manajemen dapat rnemperoleh 

informasi biaya atau harga pokok sesuai tujuan penggunaan- 

nya. Dalam persaingan usaha yang semakin ketat, terutama 

memasuki era globalisasi, maka manajer memerlukan informasi 

biaya yang akurat. Informasi biaya yang akurat dapat di- 

peroleh dari Informasi Akuntansi Manajemen. 

Biaya memberikan informasi batas terendah kepada 

perusahaan dalam menentukan harga jual produk atau jasa yang 

dihasilkan. Kerugian yang dialami perusahaan sebagai akibat 

penetapan harga jual yang lebih rendah dari harga pokok 

produk atau jasa yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 

akan mengakibatkan perusahaan berhenti beroperasi. 

Dengan demikian manajer suatu perusahaan dalam memutuskan 

penentuan harga jual, senantiasa memerlukan informasi biaya 
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produk atau jasa, walaupun biaya bukan satu-satunya faktor 

yang harus dipertimbangkan dalam penentuan harga jual. 

Informasi biaya ini penting sekali bagi perusahaan yang 

produksinya berdasarkan pesanan. Sebagaimana dinyatakan oleh 

Mulyadi (1991) bahwa dalam perusahaan yang produksinya 

berdasaxkan pesanan, informasi harga pokok produksi per 

pesanan bermanfaat bagi manajemen untuk : 

1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada 

pemesan. 

2. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. 

3. Memantau realisasi biaya produksi. 

4. Menghitung laba atau rugi tiap pesanan. 

5. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk 

dalam proses yang disajikan dalam neraca. 

Disamping itu dengan mengetahui harga pokok produksi 

setiap pesanan, perusahaan dapat mempertimbangkan apakah 

pesanan yang diterima akan dikerjakan sendiri atau diserah- 

kan kepada perusahaan lain pengerjakannya, dengan pengawasan 

kwalitas tetap ada pada perusahaan yang menerima pesanan. 

B. Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Pesanan 

Perusahaan harus mempertirnbangkan banyak faktor dalam 

menetapkan kebi j akan harganya. Menurut Kotler (1994) , ada 

enam tahap dalam penetapan harga yakni memilih tujuan pe- 

netapan harga, menentukan permintaan, memperkirakan biaya, 
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menganalisis harga, biaya, dan penawaran pesaing, mernilih 

metode penetapan harga, memilih harga akhir dan penerapan 

harga. Dalam bahasan ini yang akan dievaluasi adalah pe- 

nentuan harga pokok produksi. 

Perusahaan dalam berproduksi ada yang berproduksi 

secara massa dan pesanan. Perusahaan yang berproduksi ber- 

dasarkan pesanan lebih rumit dari pada perusahaan yang ber- 

produksi secara massa, karena : 

- Perusahaan dalam setiap menerirna pesanan menghitung 

estimasi harga pokok dan laba yang diharapkan untuk me- 

nentukan harga jual yang digunakan bernegosiasi dengan 

pemesan. 

- Perusahaan menghitung harga pokok setiap pesanan yang 

telah dikerjakan. 

Karekteristik usaha perusahaan yang produksinya berda- 

sarkan pesanan (Mulyadi, 1991) adalah sebagai berikut : 

1. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. 

Jika pesanan yang satu selesai dikerjakan, proses 

produksi dihentikan, dan mulai dengan pesanan berikutnya. 

2. Produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentu- 

kan oleh pernesan. Dengan dernikian pesanan yang satu dapat 

berbeda dengan pesanan yang lain. 

3. Produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk 

memenuhi persediaan di gudang. 
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Karekteristik usaha perusahaan yang produksinya ber- 

dasarkan pesanan tersebut di atas berpengaruh terhadap 

pengumpulan biaya produksinya. Metode pengumpulan biaya 

produksi pada perusahaan yang produksinya berdasarkan 

pesanan (Mulyadi, 1991) adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai 

dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk di- 

hitung harga pokok produksinya secara individual. 

2. Biaya produksi digolongkan berdasarkan hubungannya dengan 

produk menjadi dua kelompok yaitu ; biaya produksi 

langsung dan biaya produksi tidak langsung. 

3. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja langsung yang juga disebut biaya 

utama, sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut 

dengan istilah biaya overhead pabrik. 

4. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga 

pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang 

sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik 

diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan 

tarif yang ditentukan dimuka. 

5. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan 

selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya 

produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan 

jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang 

bersangkutan. 
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Sebagaimana harga pokok produksi massa (proses) , dalam 

menentukan harga pokok produksi berdasarkan pesanan, ter- 

dapat dua pendekatan yaitu (Mulyadi, 1991) : 

1. Full Costing (Harga Pokok Penuh) 

Full costing merupakan metode penentuan harga pokok 

produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi 

ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

pabrik. 

2. Variable Costing (Karga Pokok Variabel) 

Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok 

produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang 

berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang 

terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik variable. 

Sistem tradisional diatas, mengalokasikan biaya produk- 

si tidak langsung (biaya overhead) berdasarkan satu atau dua 

basis alokasi yaitu jumlah unit yang dihasilkan atau jam 

kerj a yang digunakan . 
Menurut Hansen dan Mowen (1992), pemacu biaya berdasar- 

kan unit tidak mampu untuk membebankan biaya overhead secara 

tepat, yaitu : 

1. Adanya biaya overhead yang tidak berhubungan dengan unit 

seperti : inspeksi, set up. 

Penggunaan pemacu biaya overhead unit saja untuk mem- 
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bebankan biaya overhead yang tidak berhubungan dengan unit 

dapat menimbulkan distorsi pada biaya produk. 

Intensitas distorsi ini tergantung dari besarnya proporsi 

dari biaya yang tidak berdasarkan unit terhadap total 

biaya overhead. 

2. Beragamnya produk yang diproduksi oleh perusahaan yang 

mengkonsumsi, aktivitas overhead dalam proporsi yang 

berbeda-beda. Suatu produk yang mengkonsumsi overhead 

dalam proporsi yang berbeda-beda dibandingkan produk 

lainnya, karena ; perbedaan ukuran produk, kerumitan 

produk, waktu set up, ukuran batch. 

Untuk menggambarkan pemakaian aktivitas oleh setiap jenis 

produk digunakan ratio konsumsi. Ratio konsumsi adalah 

proporsi dari setiap aktivitas yang dikonsumsi oleh suatu 

produk . 
Dengan demikian penggunaan pemacu biaya berdasarkan 

unit yang diproduksi dan jam kerja saja terdapat subsidi 

silang antara produk yang seharusnya mengkonsumsi biaya 

overhead besar dengan produk produk yang seharusnya meng- 

konsumsi biaya produksi kecil. Jadi akuntansi tradisional 

tidak mencerminkan sebab akibat biaya. sehingga menyebabkan 

distorsi informasi biaya yang disajikan. Sebagaimana menurut 

Suprijono (1993) bahwa akuntansi biaya tradisional gaga1 

untuk menghasilkan informasi harga pokok dengan akurat 

karena : 
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- Kurang mampu mengenal perilaku biaya. 
- Terpengaruh prinsip-prinsip pelaporan ekternal. 

C. Penetuan Harga Pokok Berbasie Aktivitas 

Dalam lingkungan bisnis yang persaingannya sangat tajam 

terutama dalam memasuki era globalisasi, maka untuk dapat 

bersaing perusahaan harus mempunyai informasi akuntansi 

biaya yang akurat, yaitu menghitung setiap aktivitas secara 

benar dalam pembuatan suatu produk. 

Disamping itu penyediaan informasi akuntansi yang akurat 

diperlukan oleh manajemen untuk melakukan pengelolaan 

aktivitas dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Apabila manajemen dapat mengelola aktivitas maka dapat 

diketahui adanya aktivitas yang tidak perlu terjadi yaitu 

aktivitas bukan penambah nilai dan aktivitas penambah nilai 

dalam pembuatan produk. Aktivitas bukan penambah nilai 

misalnya seperti waktu tunggu kedatangan persediaan untuk 

diproses yang seharusnya tidak perlu terjadi. 

Perusahaan untuk dapat bersaing harus menyempurnakan 

bahkan menghilangkan aktivitas bukan penambah nilai 

tersebut, sehingga konsumen hanya dibebani oleh aktivitas 

yang betul-betul penambah nilai dalam pembuatan produk. 

Kadar efisiensi usaha, hemat biaya dan kelincahan memasuki 

pasar menjadi ciri penting dalam manajemen modern (Emil 

Salim, 1997). 
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Oleh karena itu, Mulyadi (1993) menyatakan bahwa informasi 

akuntansi yang dirancang atas dasar aktivitas (activity 

based cost systems) merupakan sistem akuntansi yang relevan 

dengan kebutuhan manajemen saat sekarang. 

Hansen dan Mowen (1992) , mendef insikan Sistem Activity 

Based Costing sebagai : Suatu sistem kalkulasi biaya yang 

pertama kali menelusuri biaya ke berbagai aktivitas dan 

kemudian ke berbagai produk. 

Sedang Garrison (1991) mendefinisikan Activity Based 

Costing sebagai berikut ; Suatu metode kalkulasi biaya yang 

menciptakan suatu kelompok biaya untuk setiap kejadian atau 

transaksi (aktivitas) dalam suatu organisasi yang berlaku 

sebagai pemacu biaya. Biaya overhead kemudian dialokasikan 

ke produk dan jasa dengan dasar jumlah daxi kejadian atau 

transaksi tersebut yang produk atau jasa hasilkan. 

Menurut Henke dan Spoede dalam Suprijono (1993), 

Activity Based Costing adalah sistem akumulasi dan alokasi 

biaya yang menulusuri biaya-biaya ke produk menurut 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan terhadap produk, di- 

maksudkan untuk menghasilkan informasi biaya bagi keputusan 

strategis, perancangan dan pengendalian operasional. 

Dengan demikian Activity Based Costing membebani biaya 

ke produk berdasarkan sumber daya yang dikonsumsi oleh 

aktivitas, sedangkan aktivitas dikonsumsi untuk pembuatan 

produk, sebagaimana yang digambarkan oleh Anderson dan 

Sollenberger dalam Tunggal (1995), sebagai berikut : 
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Gambar 1. Aktivitas Mengkonsumsi Sumber daya dan Produk 

Mengkonsumsi Aktivitas. 

Pada hakekatnya yang diusahakan oleh manajemen ialah 

menciptakan nilai tambah melalui rangkaian aktivitas. Jadi 

produk yang ditawarkan kepada konsumen adalah hasil dari 

rangkaian atau akumulasi aktivitas (value chain). 

Pengorbanan atau biaya yang terjadi adalah beban atas ke- 

giatan yang dilaksanakan tersebut. Apabila yang dihasilkan 

oleh aktivitas tersebut lebih dari satu jenis produk, maka 

pembebanan ke masing-masing produk dilaksanakan atas dasar 

aktivitas yang diserap oleh masing-masing produk. Laba yang 

ingin diperoleh sebenarnya adalah Costumer Value, yakni 

selisih antara nilai yang mau dibayar oleh pembeli (harga 

jual) dengan nilai yang diciptakan oleh akumulasi aktivitas. 

Dalam penentukan harga pokok berbasis aktivitas (activity 

based costing), aktivitas dikelompokkan dalam empat katagori 

aktivitas yaitu : 

1. Aktivitas - aktivitas berlevel unit ( unit level activi- 

ties) 

Aktivitas-aktivitas berlevel unit adalah aktivitas yang 

dikerjakan setiap kali satu unit produk diproduksi, besar 

kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah unit 

produk yang diproduksi. contoh : jam mesin dan jam 

listrik yang digunakan untuk memproduksi satu unit produk 
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2. Aktivitas-aktivitas berlevel batch ( batch-level activi- 

t ies)  

Aktivitas-aktivitas berlevel batch adalah aktivitas yang 

dikerjakan setiap kali suatu batch produk diproduksi, 

besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah 

batch produk. Contoh ; aktivitas set up, aktivitas 

penjadwalan produksi, aktivitas pengelolaan bahan, 

aktivitas inspeksi. 

3. Aktivitas-aktivitas berlevel produk ( product-level 

activities 1 

Aktivitas-aktivitas berlevel produk adalah aktivitas yang 

dikerjakan untuk mendukung berbagai produk yang di 

produksi oleh perusahaan. Aktivitas ini mengkonsurnsi 

masukan untuk mengembangkan produk atau memungkinkan 

produk diproduksi dan dijual. Aktivitas ini dapat dilacak 

pada produk secara individual, namun sumber-sumber yang 

dikonsumsi oleh aktivitas tersebut tidak dipengaruhi oleh 

jumlah produk atau batch produk yang diproduksi. 

Contoh ; penelitian dan pengembangan produk, perekayasaan 

proses, spesifikasi produk, perubahan perekayasaan dan 

peningkatan produk. 

4. Aktivitas-aktivitas berlevel fasilitas atau aktivitas 

penopang fasilitas ( faci l i ty- level  ac t iv i t i e s  atau 

fac i l i  ty-sus taining activities ) 

Aktvitas ini adalah meliputi aktivitas untuk menopang 

proses pemanufakturan secara umum yang diperlukan untuk 
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menyediakan fasilitas atau kapasitas pabrik untuk mem- 

produksi produk namun banyak sedikitnya aktivitas ini 

tidak berhubungan dengan volume atau bauran produk yang 

diproduksi. Contoh ; manajemen pabrik, pemeliharaan 

bangunan, keamanan, pertamanan, penerangan pabrik, ke- 

bersihan, depresiasi pabrik. 

Dengan cara tersebut, maka dapat mencegah distorsi 

(penyimpangan) biaya dari produk yang seharusnya menerima 

namun dibebankan kepada produk yang lain. 

Dengan demikian perhitungan harga pokok produksi ber- 

basis aktivitas ( A c t i v i t y  Based Costing) akan akurat dan 

juga dapat memberikan informasi biaya yang lebih bermanfaat 

bagi mana j emen. 

Manajemen yang menghitung biaya pokok produksinya 

berbasis aktivitas ( A c t i v i t y  Based Costing) akan dapat me- 

ngelola aktivitas operasi dan produksi, antara lain yaitu : 

1. Pengelolaan persediaan tepat waktu, sehingga persediaan 

bahan baku dan bahan penolong dapat dilakukan seminim 

mungkin tanpa menggangu kelancaran proses produksi. 

2. Pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas proses 

produksi dan operasi untuk menghasilkan produk yang 

kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Melakukan usaha-usaha perbaikan secara berkesinambungan. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Cokins (1993) bahwa 

Activity Based Costing memungkinkan alat-alat seperti just 

in time (JIT), total quality management (TQM), dan business 

process reengineering (BPR) menjadi lebih efektif. 
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Penerapan Activity Based Costing dapat dilakukan dengan 

dua tahap (Hansen dan Mowen, 1992) yaitu : 

Prosedur Tahap P e r t a m a ,  

Pada tahap pertama meliputi empat langkah, yaitu : 

1. Menggolongkan berbagai aktivitas ke dalam beberapa 

kelompok. 

2. Menghubungkan berbagai biaya dengan setiap kelompok 

aktivitas. 

3 .  Menentukan kelompok-kelompok biaya yang homogen (homoge 

nous cost pool), yaitu sekumpulan biaya overhead yang 

terhubungkan secara logis dengan tugas-tugas yang di- 

laksanakan dan berbagai macam biaya tersebut dapat di- 

terangkan oleh pemacu biaya tunggal. 

4. Akhirnya menentukan tarif kelompok (pool rate), yaitu 

tarif biaya overhead per unit pemacu biaya yang dihitung 

untuk suatu kelompok aktivitas. Tarif kelompok dihitung 

dengan rumus : 

Total  biaya overhead untuk kelcqmk a k t i v i t a s  te r ten tu  
Tar i f  kelompok = 

Dasar pengukur a k t i v i t a s  kel~mpok ter tentu 

Prosedur tahap kedua 

Sesuai tarif kelompok yang dikonsumsi oleh setiap produk, 

maka setiap kelompok biaya overhead dilacak (ditelusuri) ke 

berbagai jenis produk dengan perhitungan sebagai berikut : 
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I Overhead vans dibebankan = Tari f  kelompok x Unit-unit costdr iver  yang digunakan I 

Walaupun sistem Activity Based Costing (ABC) menawarkan 

banyak manfaat, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya 

untuk mengukur aktivitas. Oleh karena itu, jika perusahaan 

mempertimbangkan penerapan sistem ABC, maka perusahaan harus 

mempunyai biaya berdasar non unit yang signifikan, diversi- 

tas produknya tinggi dan mengalami penurunan dalam biaya pe- 

ngukuran dan peningkatan dalam biaya kesalahan (Hansen dan 

Mowen 1992) . 
Keberhasilan implementasi sistem Activity Based Costing 

(ABC) tergantung pada 4 faktor kunci sebagai berikut 

(Tunggal, 1992) : 

1. Sistem tersebut didukung penuh oleh manajemen puncak. 

Dengan diterapkan sistem ABC maka ada yang menerima dan 

yang menolak akan adanya perubahan sistem tersebut, maka 

harus ada dukungan manajemen puncak untuk meyakinkan 

bahkan memaksanya untuk menerima perubahan. 

2. Metode ABC dapat dimengerti dan dijelaskan. 

Agar sistem ABC dapat berhasil, karyawan perusahaan harus 

mampu memahami manfaat sistem ABC. 

3. Sistem ABC dapat dicapai. 

Sistem ABC yang merupakan sistem biaya terintegrasi harus 

mudah dicapai (diakses) dari setiap terminal sistem 

informasi dalam perusahaan, sehingga menimbulkan ke- 

percayaan akan manfaat sistem tersebut. 
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4. Adanya rasa memiliki sistem ABC. 

Dalam melakukan implementasi ABC orang-orang yang ter- 

libat harus mempunyai rasa memiliki, sehingga setiap ada 

hambatan dapat diatasi, dengan demikian implementasi 

sistem ABC akan berjalan lancar. 
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111. KERANGKA KONSEPTUAL 

Konsepsi dari penentuan harga pokok produksi dimulai 

dari adanya pesanan dari pembeli atau pelanggan. Apabila 

terjadi kesepakatan harga atas barang yang dipesan tersebut 

maka dibuat kontrak atau perjanjian yang berisi hak dan 

kewajiban pembeli dan penjual. Berdasarkan kontrak atau per- 

janjian maka diproduksilah barang-barang yang dipesan 

tersebut. 

Mana j emen memerlukan in£ ormasi biaya yang akurat untuk 

menentukan harga jual dalam bernegosiasi dengan pembeli, dan 

menghitung laba atau rugi setiap produk atau pesanan. 

Disamping itu dengan mengetahui harga pokok produksi secara 

akurat, perusahaan dapat memutuskan apakah pesanan barang 

yang diterima lebih menguntungkan diproduksi sendiri atau 

produksinya diserahkan kepada perusahaan lain dengan pe- 

ngawasan kwalitas tetap ada pada perusahaan penerima 

pesanan. 

Perusahaan memproduksi produk beragam yaitu berupa 

pakaian jadi dengan berbagai jenis dan style sesuai pesanan 

pembeli. Penggunaan satu pemacu biaya yaitu penggunaan mesin 

dalam menentukan harga pokok produksi yang dilakukan oleh 

perusahaan saat ini akan menyebabkan adanya distorsi, karena 

masing-masing produk tidak sama dalam menyerap biaya. 

Berkenaan dengan ha1 tersebut, dilakukan analisa pe- 

nentuan harga pokok produksi berbasis aktivitas (activity 
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based cos tingl . 
Hasil dari perhitungan harga pokok produksi berbasis 

aktivitas dibandingkan dengan hasil perhitungan harga pokok 

produksi yang dilakukan oleh perusahaan saat ini. Atas hasil 

perbandingan tersebut, maka dilakukan evaluasi untuk se- 

lanjutnya disampaikan kepada manajemen yang merupakan 

masukan untuk dipertimbangkan. Diagram kerangka konseptual 

ini dapat dilihat pada Gambar 2. 
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I PESANAN PEMBELI I 

KONTRAK 

T 

PRODUKSI '-4 
i 

PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI 

HARGA POKOK PRODUKSI I KONVENS I ONAL 

I BIAYA UTAMA 

HARGA POKOK PRODUKSI I PER PRODUK 

HARGA POKOK PRODUKSI 
BERBASIS AKTIVITAS 

BIAYA BIAYA 
OVERHEAD 

HARGA POKOK PRODUKSI 
PER PRODUK 

i 
EVALUAS I 

Keterangan : 
Biaya Utama = Biaya Bahan + Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Gambar 2. Kerangka Konseptual 
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IV. METODOLOGI 

A .  Lokasi dan Waktu Geladikarya 

Pemilihan PT. Citra Abadi Sejati di Kampung Sawah, 

Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagai tempat geladikarya 

adalah karena perusahaan bergerak dibidang industri garmen 

yang bahan bakunya menggunakan sebagian besar adalah textil 

terbuat dari kapas. Dengan demikian masih terkait dengan 

Agribisnis dan sejalan dengan kekhususan pendidikan pada 

program Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian 

Bogor. Perhitungan harga pokok produksi yang menj adi kaj ian 

dalam geladikarya ini, disusun atas dasar data penggunaan 

sumber daya dan biaya di Pabrik I, PT. Citra Abadi Sejati. 

Hal ini dilakukan mengingat terbatasnya waktu geladikarya 

yang diberikan. 

Waktu geladikarya sejak minggu keempat bulan Januari 

1997 sampai dengan akhir minggu ketiga bulan Maret 1997. 

B .  Metode Geladikarya 

Metode geladikarya yang dilakukan adalah studi kasus 

PT. Citra Abadi Sejati yang berlokasi di Kampung Sawah, 

Cileungsi, Kabupaten Bogor. 

C .  Jenis  dan Metode Pengumpulan Data 

Metode/teknik pengumpulan data yang diperlukan sesuai 

tujuan geladikarya adalah metode pengamatan, wawancara 
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langsung kepada manajemen dan karyawan. Data yang dikumpul- 

kan adalah data yang berkaitan dengan akuntansi dan data 

aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perhitungan harga 

pokok produksi . 
Data yang akan dipergunakan dalam penelitian terdiri 

dari data primer dan sekunder, yaitu : 

a. Data Primer, yaitu data informasi yang diperoleh dari 

data akuntansi dan laporan keuangan perusahaan, hasil 

wawancara dan pengamatan langsung terhadap obyek yang 

diteliti. 

b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari 

instansi terkait, kepustakaan, tulisan. 

D. Metode ~engolahan dan Analisis Data 

Data yang dikumpulkan tersebut kemudian diolah sesuai 

tujuan dari analisa dengan proses sebagai berikut : 

1. Menelusuri aktivitas-aktivitas yang mengkonsumsi sumber 

daya dan biaya yang ditimbulkan serta pemacu biayanya. 

2. Menentukan tarif biaya tidak langsung per kelompok biaya 

berdasarkan pemacu biayanya. 

3. Mengalokasikan biaya tidak langsung ke masing-masing 

j enis produk . 
4. Memberikan rekomendasi kepada manajemen atas hasil pe- 

ngolahan perhitungan harga pokok produksi berbasis 

aktivitas. 
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V. KEADAAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Citra Abadi Sejati didirikan sesuai dengan Akta 

Pendirian Nomor 193, tanggal 31 Oktober 1983 yang dibuat 

oleh notaris Winanto Wiryomartini, SH di Jakarta. Akte 

pendirian ini telah mengalami beberapa kali perubahan yang 

dibuat secara notariel dari notaris yang sama, antara lain 

Akta Perubahan Nomor 202 tanggal 22 Pebruari 1985 mengenai 

perubahan anggaran dasar perseroan yang telah mendapat 

pengesahan dari Departernen Kehakiman dengan surat Keputusan 

nomor C - 6785 / HP.O1.O1 tahun 1986 tanggal 30 September 

1986. 

Sesuai Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang 

Saham tanggal 26 Desember 1995, yang dituangkan dalam Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 106 tanggal 16 Januari 1996 

dari notaris Nyonya Meiyang Halimatussyadiyah, SH di Jakarta 

telah terjadi perubahan susunan pemegang saham dan kepemi- 

likannya serta susunan pengurus perseroan dan akta perubahan 

tersebut belum memperoleh pengesahan dari Departemen 

Kehakiman. 

Kantor Direksi berlokasi di Gedung Sentra Mulia, Jalan 

Rasuna Said Kavling X-6 nomor 8, Jakarta. Lokasi pabrik di 

Kampung Sawah, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor yang 

terdiri dari 3 unit pabrik. Bangunan pabrik berdiri diatas 
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tanah seluas 3 4 . 3 9 1  m2, denah lokasi terdapat pada 

Lampiran 1. 

PT. Citra Abadi Sejati adalah perusahaan Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak dibidang industri 

pakaian jadi (garmen) . perusahaan ini merupakan group usaha 
dari TEXMACO. Sedang perusahaan yang berada dalam satu group 

Texmaco antara lain yaitu PT. Ungaran Sari Garment, PT. 

Busana Perkasa Garment, Texmaco Jaya Pemalang, Texmaco Taman 

Synthetics, Bima Peranan Busana, Saritex Jaya Swasti, 

Texmaco Perkasa Engineering. 

Pada saat berdiri perusahaan beroperasi dengan satu 

pabrik yaitu Pabrik I. Sejalan dengan meningkatnya pesanan 

dari luar negeri, PT. Citra Abadi Sejati melakukan pe- 

ngembangan terhadap pabriknya yaitu : 

- Perluasan Pabrik I kesamping yang mulai beroperasi tahun 
1995, sehingga kapasitas terpasang menjadi 1.500.000 

potong per tahun. 

- Membangun Pabrik I1 yang mulai beroperasi komersial pada 

tahun 1996, dengan kapasitas terpasang 460.000 potong per 

tahun. 

- Mernbangun Pabrik I11 yang mulai beroperasi komersial pada 
tahun 1997, dengan kapasitas terpasang 500.000 potong per 

t ahun . 
Adapun maksud dan tujuan didirikannya perusahaan ber- 

dasarkan pasal 2 Akta Pendirian No. 193, tanggal 31 Oktober 
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1983, adalah sebagai berikut : 

a. Menjalankan usaha dalam bidang industri pembuatan pakaian 

jadi baik untuk pria, wanita dan anak-anak. 

b. Memasarkan hasil tersebut keluar negeri selaku produsen 

eksportir. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan tersebut 

diatas, perusahaan telah memperoleh perizinan sebagai 

berikut : 

a. Surat Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri dari 

Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 76/PMDN/84, nomor 

proyek : 3220-02-03883, tanggal 21 September 1984. 

b. Angka Pengenal Importir dan Izin Perdagangan Dalam Negeri 

Terbatas No. 176/APIT/1984/PMDN, tanggal 10 Desember 

1984. 

c. Surat Rekomendasi Pencadangan Tanah dari Badan Kordinasi 

Penanaman Modal Daerah (BKPMD), Pemerintah Propinsi 

Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 593/Rek.301-BKPMD/84, 

tanggal 5 Maret 1984. 

B. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi perusahaan berbentuk garis [line 

organization) yang secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 

2 berikut ini. 
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HANAJER I 1  
PABRIK I PABRIK 1 1  PABRIK 1 1 1  KEUANGAN DAN UHUH DAN 

AKUNTANSI PERSONALIA 

PENGAUASAN PENGAUASAN PENGAUASAN AKUNTANSI 
KUALITAS KUALITAS KUALITAS PABRIK 1 1  1-1 4pgi7 4-1 p z - j  b-1 

PABRIK Ill 

MAKING & 

Gambar 3. Struktur Organisasi PT. Citra Abadi Sejati 

Sumber : PT. Citra Abadi Sejati 

PT. Citra Abadi Sejati dipirnpin oleh seorang General 

Manaj er (Manaj er Urnurn) yang bertanggung j awab langsung 

kepada Direksi atas kelangsungan atau kelancaran jalannya 

perusahaan. Adapun tugas dari General Manager adalah rne- 

ngambil keputusan dan kebijaksanaan untuk kelancaran jalan- 
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nya proses produksi, melaksanakan kebijaksanaan- 

kebijaksanaan dari Direksi, memberikan laporan pertanggung 

jawaban secara periodik kepada Direksi atas jalannya perusa- 

haan. 

PT. Citra Abadi Sejati rnempunyai 3 unit pabrik, masing- 

masing rnernpunyai seorang rnanajer yang rnembawahi bagian- 

bagian sebagai berikut : 

1. Bagian Product, Planning, Material Control (PPMC) 

Bagian ini bertugas membuat sample (contoh) produk, 

menentukan shift produksi, rnenyiapkan barang untuk di- 

produksi dan membuat rencana produksi atas target yang 

ditetapkan oleh Direksi. 

2. Bagian Produksi 

Bagian ini bertugas melakukan proses kegiatan produksi 

sampai barang diserahkan kepada Unit Pengiriman Barang 

dan rnernelihara atau rnerawat mesin-mesin yang dipakai 

dalam proses produksi. 

3. Bagian Pengawasan Kwalitas 

Bagian ini bertugas melakukan pengawasan mutu barang yang 

diproduksi yaitu dari sejak pernotongan sarnpai barang siap 

diekspor . 
4. Bagian Pemeliharaan 

Bagian ini bertugas rnerawat dan memperbaiki sernua aktiva 

tetap yang ada di pabrik. 
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5. Bagian Cutting, Making dan Treatment 

Bagian ini bertugas menangani pesanan yang tidak dapat 

diproduksi oleh pabrik PT. Citra Abadi Sejati dengan 

menyerahkan kepada perusahaan lain untuk memproduksinya. 

pesanan tersebut tidak dapat diproduksi oleh pabrik PT. 

Citra Abadi Sejati karena waktu yang diberikan pemesan 

terbatas sedang pabrik mengerjakan pesanan yang telah 

diterima. Bagian ini bertanggung jawab terhadap mutu 

produksi barang dan jadwal penyelesaiannya. 

Departemen Keuangan dan akuntansi bertugas menyusun 

perencanaan dan pengawasan anggaran, akuntansi, persediaan 

bahan, pembayaran pajak dan pengiriman barang kepada 

pemesan. Departemen ini dipimpin oleh seorang manajer yang 

membawahi bagian pajak, bagian akuntansi, bagian pembelian, 

bagian pembebasan bea masuk barang, bagian gudang, bagian 

pengiriman barang jadi dan kasir. 

Departemen Umum dan Personalia bertugas menangani 

masalah kepegawaian, kebersihan, dan keamanan. Departemen 

ini dipimpin oleh seorang manajer yang membawahi bagian 

umum, bagian administrasi personalia pabrik I, bagian 

administrasi personalia pabrik 11, bagian administrasi 

personalia pabrik 111, bagian pengamanan dan poliklinik. 

C . Ketenagaker j aan 
Jumlah tenaga kerja PT. Citra Abadi Sejati per 28 

Pebruari 1996 sebanyak 2.417 orang yang meliputi pegawai 
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tetap, bulanan dan harian, dengan rincian sebagai berikut : 

- Pabrik I, sebanyak 1164 orang. 

- Pabrik 11, sebanyak 580 orang. 

- Pabrik 111, sebanyak 526 orang. 

- Departemen Keuangan dan Akuntansi, sebanyak 28 orang. 
- Departemen Umum dan Personalia, sebanyak 119 orang. 

Antara perusahaan dengan Serikat Pekerja Seluruh 

~ndonesia (SPSI) Unit PT. Citra Abadi Sejati telah ada 

Kesepakatan Kerja Bersama untuk periode 1996 - 1998 dan 

telah didaftarkan pada Departemen Tenaga Kexja Kantor 

Wilayah Jawa Barat No. Kep. 378/W9/KKB/1996 tanggal 

27.05.1996. Kesepakatan Kerja Bersama ini mengatur sebagai 

berikut : 

- Pengakuan dan fasilitas kerja. 

- Hubungan kerj a. 
- Pengupahan. 

- Cuti/istirahat hamil dan haid. 

- Pakaian kerja, perlengkapan kerja dan keselamatan kerja. 

- Peraturan tata tertib kerja. 
- Sangsi terhadap pelanggaran dan tata tertib kerja. 
- Berakhirnya hubungan kerja. 

Untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia, pada 

PT. Citra Abadi Sejati telah dibentuk 43 Gugus Kendali Mutu 

(GKM), dengan anggota setiap gugus kurang lebih sebanyak 8 

orang. Tema yang dibahas oleh setiap gugus adalah permasala- 
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han di unitnya masing-masing. Perusahaan telah mengadakan 

konvensi Gugus Kendali Mutu (GKM) sebanyak 2 kali yang 

diikuti oleh gugus-gugus yang ada di PT. Citra Abadi Sejati. 

Sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1996, baik volume 

dan nilai produksi, maupun volume dan nilai penjualan 

(ekspor) mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya, per- 

kembangan produksi dan penjualan ekspor pakaian jadi PT. 

Citra Abadi Sejati selama periode tahun 1992 hingga 1996 

dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini. 

Tabel 3. Perkembangan Produksi Pakaian 
Jadi Citra PT. Abadi Sejati 
Tahun 1992 - 1996 

Sumber : PT. Citra Abadi Sejati (diolah) 

Tahun 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Perkembangan produksi pakaian jadi menurut volume 

meningkat rata-rata 22,90 persen per tahun. Sedang nilai 

produksinya meningkat rata-rata sebesar 41,52 persen per 

tahun. Peningkatan produksi secara drastis terjadi sejak 

tahun 1995 karena adanya perluasan Pabrik I dan mulai ber- 

operasinya Pabrik 2 pada tahun 1996. Diharapkan untuk 

Volune 
(PCS) 

747.502 
752.469 
798.410 

1.142.614 
1.615.302 

Rate  - r a t s  ( X )  

Perkembangsn 
(X) 

. . 
1.01 
6.11 
43,ll 
41.37 

22.90 41.52 

N i  l e i  
(S) 

4.388.571 
4.279.656 
7.121.071 
10.078.843 
16.193.030 

Perkerrbangan 
(X)  

. - 
-2.48 
66.39 
41,53 
60.66 
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produksi tahun berikutnya lebih meningkat lagi dengan di- 

operasikannya Pabrik I11 pada tahun 1997. 

Pada tahun 1996 jumlah produksi mencapai 1.615.302 pcs 

(potong), yang terdiri dari : 

- Produksi Pabrik I sebanyak 1.381.547 pcs. 

- Produksi Pabrik I1 sebanyak 233.755 pcs. 

Tabel 4. Perkembangan Penjualan (Ekspor) 
Pakaian Jadi, PT. Citra Abadi 
Sejati, Tahun 1992 - 1996 

S m h r  : PT. C i t r a  Abadi S e j a t i  ( d i d a h )  

Perkembangan penjualan ekspor pakaian jadi dilihat dari 

volume meningkat 19,05 persen per tahun, sedangkan nilainya 

meningkat 41,14 persen per tahun. Dengan mulai operasi 

pabrik unit 3 mulai bulan Desember 1996, maka penjualan 

ekspor diharapkan lebih meningkat lagi. 

Penjualan ekspor pada tahun 1992 dan 1993 lebih besar 

Tahun 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

dari pada realisasi produksi, ha1 ini terjadi karena pe- 

rusahaan dalam mengerjakan pesanan tidak hanya dikerjakan 

Perkembangan 
(X) 

- - 
-5.56 

-13.79 
57.71 
37.83 

19.05 

V o l w  
(PCS) 

880.845 
831 .862 
717.117 

1.130.936 
1.558.823 

sendiri namun juga diserahkan kepada perusahaan lain, yaitu 

antara lain sesama perusahaan dalam group Texmaco. 

Rate - r a t e  ( X )  

N1 La1 
( I )  

4.552.711 
3.935.065 
5.929.061 

10.688.908 
15.733.088 

Perkembnngon 
( X I  

- - 
-13.57 
50.67 
80.28 
47.19 

41.16 
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Pada tahun 1996, berkat keberhasilan dalam meningkatkan 

nilai ekspor tersebut, PT. Citra Abadi Sejati menerirna 

penghargaan PlUHAhTYARTA dari Pernerintah. 

Dengan telah beroperasinya ke tiga pabrik yang ada di 

PT . Citra Abadi Sej ati , manaj ernen perusahaan memproyeksikan 
penjualan ekspor pada tahun 1997 akan rnencapai 2.214.000 pcs 

dengan nilai USD 30,000,000.00. 

Apabila dilihat dari negara tujuannya, ekspor pakaian 

jadi terbagi atas pasaran ke negara kouta dan non kuota 

seperti terlihat pada Tabel 5. Ekspor terbesar ke negara 

kouta pada tahun 1996 adalah Amerika Serikat yang posisinya 

konstan sejak tahun 1992, posisi kedua Belgia dan posisi 

ketiga Jerman. Sedangkan ekspor ke negara non kouta pada 

tahun 1996 terbesar adalah negara Jepang, kedua Swedia dan 

ketiga Swiss. 
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Tabel 5. Ekspor Pakaian Jadi PT. Citra Abadi Sejati 
Menurut Negara Tujuan, Tahun 1992 - 1996 
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E. Proses Produksi 

Kegiatan produksi pada masing-masing pabrik di PT. 

Citra Abadi Sejati adalah sebagai berikut : 

E.1. Unit Pemotongan 

Unit Pemotongan menerima patron atau pola dari 

Bagian PPMC dan bahan yang akan dipotong dari Bagian 

Gudang atas pesanan Bagian PPMC untuk Bagian Produksi. 

Bahan tersebut berupa kain dan asesori antara lain 

yaitu pocketting, interlining, lining, piping, tali. 

Bahan berupa kain sebelum dipotong dilakukan 

pengecekan dengan menggunakan mesin inspek kain untuk 

mengetahui ada tidaknya cacat pada kain. Pengecekan 

tersebut dilakukan secara sampling yaitu 10 persen dari 

banyaknya kain yang akan dipotong dan apabila terdapat 

cacat maka pengecekan diperbanyak menjadi maksimal 50 

persen dari banyaknya kain. Jika 50 persen dari bahan 

kain tersebut terdapat cacat, maka kain dikembalikan 

kepada pemasok. 

Adapun yang dimaksud cacat antara lain adanya benang 

kasar, noda/bercak, tebal benang, timbul benang, belang 

bar, lobang, garis timbul, pinnggir kain sobek dan 

lain-lain. Setiap ditemukan cacat diberikan nilai 

sebagai berikut : 

1. Terdapat cacat 0 sampai 3 nilai = 1 point. 

http://www.mb.ipb.ac.id



2 .  Terdapat cacat 3 sampai 6 nilai = 2 point. 

3. Terdapat cacat 6 sampai 9 nilai = 3 point. 

4. Terdapat cacat lebih dari 9 nilai = 4 point. 

5. Terdapat cacat berupa lobang nilai = 4 point. 

Apabila kain mempunyai nilai cacat 20 sampai 30 

point dalam 100 yard maka kain dikembalikan kepada 

suplier. Pelaksanaan inpsek kain tersebut dibuatkan 

laporan inspek kain yang dikirim kepada pembeli untuk 

dimintakan komentarnya. Jika pembeli tidak mempermasa- 

lahkan atau setuju atas cacat yang ditemukan tersebut 

maka kain dapat diproses atau dipotong lebih lanjut. 

Setelah kain dilakukan pengecekan, maka kemudian 

kain dipotong berdasarkan pola yang ditentukan. Setiap 

lembar potongan kain diberi nomor yang menunjukkan 

size, serie, dan nomor urut yang gunanya untuk meng- 

hindari kesalahan dalam penjahitannya nanti. Atas 

lembar potongan kain tersebut dilakukan pembendelan 

yang setiap bendelnya berisi sebanyak 75 lembar kain 

dengan disertai kartu yang berisi keterangan mengenai 

warna, style, lot, size, nomor bendel, negara tujuan 

ekspor/pembeli, untuk memudahkan penjahitan dan meng- 

hindari kekeliruan. Kemudian potongan kain tersebut 

dikirim ke Unit Penjahitan dengan menggunakan Laporan 

Loading yang juga berfungsi sebagai tanda terima oleh 

Unit Penjahitan . 
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E.2. Unit Penjahitan 

Unit Penjahitan dalam menerima potongan kain dari 

Bagian Pemotongan mempelajari proses penjahitannya 

dan untuk kelancarannya maka lay out mesin dirubah bila 

memang diperlukan. 

Awal dari kegiatan penjahitan adalah mengobras 

pinggir potongan kain, kemudian kain dijahit sesuai 

tahap penyelesainnya. 

Apabila potongan kain telah dijahit menjadi pakai- 

an maka selanjutnya diserahkan kepada Unit Penyelesaian 

(Finishing). Namun sebelum diserahkan ke Unit 

Penyelesaian dilakukan pengecekan oleh Pengawas Mutu 

(Quality Controller), untuk mengetahui apakah hasil 

pengerjakan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila 

hasilnya tidak sesuai maka diberi tanda dan dikembali- 

kan kepada Unit Penjahitan untuk dilakukan pe- 

nyempurnaan. 

E.3. Unit Penyelesaian 

Barang yang diterima dari Bagian Penjahitan oleh 

Unit Penyelesaian dilakukan sebagai berikut : 

- Pembuatan lobang kancing dan pemasangan kancing. 
- Benang-benang yang bermunculan dibuang dibersihkan. 

- Pakaian yang sudah jadi tersebut digosok atau di 
press dengan menggunakan mesin press untuk pakaian- 

pakaian tertentu. 
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Setelah pakaian digosok atau dipress maka dilaku- 

kan pengecekan oleh Pengawas Mutu. 

Apabila pakaian telah dinyatakan sesuai/baik, maka 

oleh bagian Penyelesaian setiap pakaian diberi sticker, 

dan polyback untuk pakaian tertentu. 

Sebelum pakaian dipacking dengan dimasukkan dalam 

karton, Pengawas Mutu kembali mengecek pakaian-pakaian 

yang akan dipacking untuk rnemastikan bahwa kwalitas 

pengerjakannya baik dan sesuai dengan pola yang dipesan 

oleh Pembeli. 

Aliran proses produksi secara garis besar ter- 

gambar pada Gambar 4 berikut ini. 
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BAGIAN PEMOTONGAN 

BAGIAN PENJAHITAN 

BAGIAN PENYELESAIAN AKHIR 

Kain diterima dari 
Gudang 

Pengecekan kaln 
dengan mesin lnspek 

Pemotongan kain 

Pembendelan potongan 
kain & pemberian nomor 

Penj ahitan 

Pen awasan 
kwayitas 

Pelobangan & pemasa- 
ngan kanclng 

Pen awasan 
kwayitas 

Pemasan an label & 
polybacz 

Pen awasan 
kwayi tas 

Pengepakan 

Gambar 4. Aliran proses produksi 
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F. Kebi j akan Akuntansi 

Laporan keuangan PT. Citra Abadi Sejati disusun ber- 

dasarkan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) . 
Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. 

Transaksi yang berkaitan dengan mata uang asing dicatat 

dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. 

Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata 

uang asing disesuaikan untuk memcerminkan kurs yang berlaku 

pada tanggal tersebut. 

Berdasarkan laporan keuangan tahun 1995, dapat diurai- 

kan kebijakan akuntansi perusahaan secara umum sebagai 

berikut . 
F.1. Piutang usaha 

Transaksi yang diklasifikasikan sebagai Piutang 

Usaha adalah transaksi yang berasal dari penjualan 

kredit hasil produksi. perusahaan tidak membentuk It 

Cadangan Penghapusan Piutang Usaha I' untuk kerugian 

yang timbul akibat adanya Piutang Usaha yang tidak 

dapat ditagih. 

F.2. Penilaian Persediaan 

Persediaan bahan baku, bahan pembantu dinilai 

berdasarkan biaya perolehannya, sedangkan barang jadi 

dan barang setengah jadi dinilai berdasarkan biaya 

perolehan bahan-bahan ditarnbah dengan biaya-biaya yang 
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telah dikeluarkan dalam rangka proses produksi. Metode 

penilaian persediaan menggunakan rata-rata. 

F .3. Aktiva Tetap 

Aktiva tetap dibukukan berdasarkan biaya pe- 

rolehannya. Aktiva tetap yang digunakan dalam usaha, 

kecuali hak atas tanah per 1 januari 1987 yang di- 

peroleh sampai tanggal 12 September 1986, dinilai 

kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 

tanggal 2 Oktober 1986. Hak atas tanah dan aktiva tetap 

yang diperoleh setelah tanggal tersebut dinyatakan 

berdasarkan biaya perolehan. 

Mulai tahun buku 1995 perusahaan telah merubah penyusu- 

tan dari metode prosentase tetap dari nilai buku 

(double declining method) lnenjadi metode garis lurus 

(straight line method) yaitu berdasarkan masa manfaat 

ekonomis aktiva tetap dan dihitung untuk 1 (satu) tahun 

penuh . 
Prosentase penyusutan untuk masing-masing aktiva tetap 

adalah sebagai berikut : 

Gedung / Bangunan 5 persen. 

Mesin dan peralatan 10 persen. 

Inventaris 25 persen. 

F. 4. Aktiva Tetap Sewa Guna Usaha 

Transaksi sewa guna usaha yang dimulai sejak akhir 

tahun 1982 dicatat berdasarkan metode I' capital 
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lease " ,  yaitu aktiva dan kewajiban dalam rangka 

leasing dicatat sebesar nilai tunai ditambah nilai sisa 

(opsi) . 
Aktiva tetap sewa guna usaha disusutkan berdasarkan 

metode dan taksiran masa rnanfaat ekonomis yang sama 

dengan aktiva tetap butir E.3. 

F.5. Pengakuan Pendapatan dan Biaya Usaha 

Pembukuan / pencatatan pendapatan dan biaya di- 

dasarkan pada " accrual basis ll yaitu pendapatan atau 

biaya dicatat berdasarkan pembebanan bukan atas dasar 

realisasi pembayaran. Pengakuan pendapatan dari penjua- 

lan ekspor diakuai pada saat barang dikapalkan. 

http://www.mb.ipb.ac.id



VI. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengumpulan dan Pengolahan Data 

PT. Citra Abadi Sejati mempunyai 3 pabrik yaitu pabrik 

1, pabrilc 2, dan pabrik 3. Penelitian dilakukan pada pabrik 

1 dengan data biaya bulan Januari 1997. Adapun pertimbangan 

dilakukannya penelitian terhadap pabrik 1 karena pabrik 1 

telah ada pertama kali perusahaan berdiri, volume produksi 

dan jumlah karyawannya lebih banyak dari pada pabrik 2 dan 
1 

pabrik 3. Kapasitas produksi terpasang Pabrik I adalah 

1.500.000 pcs per tahun atau 125.000 pcs per bulan. Sedang- 

kan realisasi produksi bulan Januari 1997 adalah sebanyak 

117.269 pcs atau 93,8 persen dari kapasitas produksi ter- 

pasang. 

Perusahaan dalam berproduksi pakaian jadi berdasarkan 

pesanan, namun dalam mengumpulkan harga pokok produksinya 

tidak menggunakan metode harga pokok pesanan tetapi meng- 

gunakan metode harga pokok produksi massa (proses). Dengan 

demikian perueahaan untuk mengetahui harga pokok produksi 

tidak secara langsung dapat diperoleh dari pembukuan pe- 

rusahaan namun dilakukan pengolahan atau perhitungan ter- 

lebih dahulu. 

Sebagaimana pabrik lainnya yang ada di PT. Citra Abadi 

Sejati, pabrik 1 mempunyai bagian produksi yang terdiri dari 

unit pemotongan, unit penjahitan dan unit penyelesaian 

akhir . 
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Hasil penelitian dan perhitungan data pada Pabrik I, 

PT. Citra Abadi Sejati adalah sebagai berikut : 

A.1. Aktivitas-Aktivitas Yang Mengkonsumai Sumber Daya dan 

Biaya Yang Ditimbulkan. 

Sumber daya yang dikonsumsi dalam pembuatan pakaian 

jadi di PT. Citra Abadi Sejati adalah sumber daya langsung 

dan sumber daya tidak langsung. 

A.1.1. Penggunaan sumber daya langsung 

Penggunaan sumber daya langsung akan menimbulkan biaya 

utama (biaya bahan dan biaya tenaga kerja langsung). 

(1) . Biaya bahan 
Bahan yang digunakan dalam pembuatan pakaian jadi ter- 

diri dari bahan utama, bahan pembantu, dan bahan pengepakan. 

Setiap jenis dan style pakaian jadi yang diproduksi, kompo- 

sisi bahan yang digunakan berbeda sesuai keinginan pemesan. 

Bahan-bahan yang digunakan antara lain adalah sebagai 

berikut : 

- Bahan utama : berbagai jenis kain cotton, polyester, 

nylon, trycot, bahan kain untuk pocketing, piping saten, 

interlining dan sebagainya. 

- Bahan pembantu : kancing, resluiting, label merk pakaian 

dan sebagainya. 

- Bahan pengepakan : polybag (gantungan pakaian), plastic 

klip, karton dan sebagainya. 
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Rekapitulsi biaya bahan yang digunakan untuk pembuatan 

pakaian jadi adalah sebagaimana dalam Lampiran 2. 

(2). Pemakaian tenaga kerja langsung 

Tenaga kerja langsung adalah karyawan yang terlibat 

langsung dalam pembuatan pakaian jadi yaitu tukang potong 

kain di Unit Pemotongan, tukang jahit di Unit Penjahitan, 

tukang pasang kancing, tukang setrika atau press pakaian di 

Unit Penyelesaian. 

Total biaya tenaga kerja langsung adalah 

Rp.267.282.731,- yang terdiri dari : 

- Upah di Unit Pemotongan Rp.13.671.615,- 

- Upah di Unit Penjahitan Rp.18.919.013,- 

- Upah di Unit Penyelesaian Rp. 4.655.141,- 

Perusahaan dalam mengalokasikan biaya tenaga kerja ke 

masing-masing produk adalah berdasarkan penggunaan mesin 

j ahit di Unit Penj ahitan yang digunakan dalam memproduksi 

masing-masing jenis dan style pakaian jadi. Perhitungan 

alokasi biaya tenaga kerja oleh perusahaan dapat dilihat 

pada Lampiran 10. 

a.1.2. Penggunaan sumber daya tidak langsung 

Penggunaan sumber daya tidak langsung akan menimbulkan 

biaya tidak langsung atau biaya overhead. Sumber daya tidak 

langsung yang digunakan oleh PT. Citra Abadi Sejati adalah 

sebagai berikut : 
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(1). Mesin-mesin dan alat produksi 

Mesin-mesin dan alat produksi yang digunakan untuk 

memproduksi pakaian jadi pada setiap unit di Bagian Produksi 

adalah sebagai berikut : 

- Unit Pemotongan ; mesin inspect kain, alat pemotong kain. 
- Unit Penjahitan ; rnesin obras, mesin jahit. 

- Unit Penyelesaian ; mesin pelobang kancing dan pemasang 

kancing, setrika listrik dan mesin press kain. 

Semua mesin dan peralatan tersebut digerakkan dengan meng- 

gunakan tenaga listrik. 

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat digunakannya 

sumber daya mesin dan alat produksi dalam bulan Januari 1997 

adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Biaya Penggunaan Mesin-mesin dan 
Peralatan, Bulan Januari 1997. 

I I I I I I 
Sunber : PT. Citre Abadl Sejati (diolah) 

Jenis 
Bieye 

Pereuatan mesin 
Peraunten alet produksi 
Suku cedang mesin 
Penyusuten mesin 
Asuransi mesin 

J u m l a h  

(2) . Tenaga listrik 
Sumber daya tenaga listrik yang digunakan adalah di- 

pasok oleh PLN, disamping itu juga perusahaan menggunakan 

tenaga diesel apabila ada gangguan dari Perusahaan Listrik 

Negara (PLN). Biaya-biaya yang timbul akibat digunakannya 

Unit Pernotongen 
(Rp. 

118.290 
11.819 

321.315 
99.667 
36.980 

588.071 

Unit Penjehitan 
(Rp.) 

1.281.471 
128.043 

3.480.905 
7.895.500 
2.943.588 

15.729.507 

Unit Penyeleseien 
(RP.) 

571.734 
57.127 

1.553.019 
1.881.995 

541.313 

4.605.188 

Junlah 
(RP.) 

1.971.495 
196.989 

5.355.239 
9.877.162 
3.521.881 

20.922.766 
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tenaga listrik dalam bulan Januari 1997 adalah sebagairnana 

Tabel 7 berikut ini. 

Tabel 7. Biaya Penggunaan Tenaga Listrik 
Bulan Januari 1997 

Jenis 
Biaya 

Pemskalan L i s t r l k  
Peranatan L i s t r i k  
P m k a i a n  solar 

( 3 ) .  Tenaga Kerja Tidak Langsung 

Tenaga kerj a tidak langsung adalah manajer, supervisor 

pabrik, staf produksi, karyawan di Unit Pengawas Mutu. Total 

biaya tenaga kerja tidak langsung dalam bulan Januari 1997 

adalah Rp.59.956.147, dengan rincian sebagai berikut : 

- Unit Pemotongan Rp.13.671.615,- 

- Unit Penjahitan Rp.18.919.013,- 

- Unit Penyelesaian Rp. 4.655.141,- 

- Unit Pengawasan Mutu Rp.22.710.378,- 

(4). Gedung pabrik 

Unit Pemotongan 
(UP.) 

J u m l a h  

Bangunan pabrik yang digunakan untuk perhitungan harga 

pokok produksi adalah bangunan pabrik unit 1. Biaya-biaya 

yang timbul sebagai akibat digunakannya bangunan pabrik ini, 

dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini. 

387.798 
43.791 
220.211 

Unit Penjahitan 
(RP.) 

S W r  : PT. C i t ra  Abadi Sejat i  (diolah) 

651 .a00 

4.201.142 
471.402 

2.385.615 

Unit Penyelesaian 
(UP.) 

7.061 .I59 

Junlah 
CUD.) 

1.874.356 
211.657 

1.064.351 

- .  . 
6.463.296 
729.850 

3.670.177 

3.150.364 10.863.323 
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Tabel 8. Biaya Penggunaan Bangunan Pabrik 
Bulan Januari 1997 

Sunber : PI .  C i t ra  Abadi Sejat i  (diolah) 

Jenis 
Biaya 

Perauatan gedung pabrik 
Penyusutan gedung 
Asuransi bangunan 

J u m l a h  

Biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas dan yang 

mempunyai pemacu biaya yang sama dikelompokkan dalam satu 

kelompok biaya seperti Tabel 9 berikut ini. 

Tabel 9. Penggunaan Sumber Daya Tidak Langsung 
Bulan Januari 1997 

Unit  Pernotongan 
(RP.) 

187.645 
332.261 

19.076 

538.982 

PK : Pengawasan Kwalitas 

Pemkaian solar 

187.645 2.632.820 306.951 

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui 

aktivitas-aktivitas homogen yang dinyatakan dengan pemacu 

Junlah 
(Rp.) 

3.127.416 
3.322.610 
1.816.790 

8.266.816 

Unit Penjahitan 
(RP. 

2.632.820 
2.325 .a27 
1.518.473 

6.477.120 

Pabrik 

Unit Penyelesaian 
(UP. 

306.951 
664.522 
279.241 

1.250.714 

Penyusutan gedung 
Asuransi bangunan 

Sub Junlah 

J u m l a h  

I42 
HZ 

332.261 
19.076 

538.982 

15.450.468 

2.325.827 
1.518.473 

6.477.120 

48.186.799 

664.522 
279.241 

1.250.714 

13.661.107 22.710.378 
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biaya yang sama. Pemacu biaya PT. Citra Abadi Sejati di- 

hitung sebagai berikut : 

a. Jam mesin 

Jam mesin dihitung berdasarkan laporan mesin shift 

yang dibuat oleh Bagian Produksi, yang menyatakan jumlah 

mesin yang dipakai setiap harinya dalam satu bulan. 

Adapun jam mesin yang digunakan adalah sebagaimana Tabel 

L O  berikut ini. 

Tabel 10. Konsumsi Pemacu Biaya Jam Mesin 
Bulan Januari 1997 

b. Jam kerja karyawan 

Jenis 
Produk 

Short 
Pant 
Dress 
Skirt 
Jumlah 

Untuk menghitung jam kerja karyawan adalah sama 

seperti menghitung konsurnsi jam mesin karena operasi 

mesin selalu digerakkan atau dikendalikan oleh tenaga 

kerja manusia, sebagaimana Tabel 11 berikut ini. 

Sumber : PT. Citra Abadi Sejati 

Jumlah 
P odu si 
7Pcsf 
57.117 
23.732 
24.847 
11.573 

117.269 

Konsumsi Jam Mesin Unit 
Pemotongan 

3.344 
2.088 
2.912 
1.016 

9.360 

Penjahitan 
44.215 
25.040 
26.176 
10.496 

105.927 

Penyelesaian 
13.079 
5.432 
8.528 
3.976 

31.015 

http://www.mb.ipb.ac.id



Tabel 11. Konsumsi Pemacu Biaya Jam Kerja Karyawan 
Bulan Januari 1997 

Jenis 
Produk 

Short 
Pant 
Dress 
Skirt 

c. Kilowatt hour (KWH) 

Jumlah 
Produksi 
(Pcs) 

Jumlah 1 117.2691 9.360 

Jumlah kilowatt hour yang dikonsumsi diperoleh dari 

Konsumsi Jam Kerja Karyawan 
Pemotongan I Penjahitan I~en~elesaianl~en~.Kwalitas 

rekening listrik, dan pendistribusiannya ke masing- 

I 
Sumber : PT. Citra Abadi Sejati (diolah) 

105.927 

masing unit dan per jenis produk adalah secara propor- 

44.215 
25.040 
26 .I76 
10.496 

13.079 
5.432 
8.528 
3.976 

57.117 
23.732 
24.847 
11.573 

sional berdasarkan jam mesin yang digunakan. Distribusi 

5.711 
3.560 
4.969 
1.736 

3.344 
2.088 
2.912 
1.016 

31.015 

ke masing-masing unit dan jenis produk adalah sebagaimana 

15.976 

Tabel 12 berikut ini 

Tabel 12. Konsumsi Pemacu Biaya Kilowatt Hour 
Bulan Januari 1997 

d. Luas bangunan pabrik (m2) 

Luas bangunan pabrik secara keseluruhan adalah 3.675 

m2, yang terbagi 368 m2 untuk lokasi Unit Pemotongan, 

2.572 m2 untuk lokasi Unit Penjahitan, dan 735 m2 untuk 

lokasi Unit Penyelesaian. Rincian alokasi dapat dilihat 

pada Tabel 13 berikut ini. 

Jen' s 
proauk 

Short 
Pant 
D ess 
~iF;Irt 
Jumlah 

Ju 1 h 
P ~i 
~PCS? 
57.117 
23.732 
24.847 
11.573 
117.269 

Konsumsi Jam Kilowatt Hour 
Pemotongan 

932 
581 
811 
283 

2.607 

Penjahitan 
11.790 
6.677 
6.980 
2.798 
28.245 

Penyelesaian 
5.312 
2.207 
3.467 
1.615 
12.601 
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Tabel 13. Konsumsi Pemacu Biaya Luas Bangunan (M2) 
Bulan Januari 1997 

A . 2  Menentukan Tarif Biaya Tidak Langsung 

Tarif biaya tidak langsung (biaya overhead) diperoleh 

dari biaya suatu kelompok aktivitas dibagi dengan pemacu 

aktivitasnya. Perhitungan tarif kelompok biaya tidak 

langsung adaLah sebagaimana Tabel 14 berikut ini : 

Jenis 
Produk 

Short 
Pant 
Dress 
Skirt 

Jumlah - 

Tabel 14. Tarif Biaya Tidak Langsung 

Jumlah 
Produksi 
(Pcs) 

57.117 
23.732 
24.847 
11.573 

117.269 

Konsumsi Luas Bangunan Pabrik 

Pemotongan 

132 
8 2 

114 
4 0 

368 

Kelompok Biaya 

1 

Kelompok Biaya I - Unit Pemotongan 
- Unit Penjahitan 
- Unit Penyelesaian 
Kelompok Biaya I1 - Unit Pemotongan - Unit Penjahitan 
-UnitPenyelesaianRp.3.150.364,00 

Kelompok Biaya I11 - Unit Pemotongan - Unit Penjahitan - Unit Penyelesaian - Unit Pen awasan 
~wayitas 

Kelompok Biaya IV - Unit Pemotongan 
- Unit Penjahitan 
- Unit Penyelesaian 

Penjahitan 

1.074 
608 
635 
255 

2.572 

Penyelesaian 

310 
12 9 
202 
9 4 

735 

Nilai Biaya 

2 

Rp. 588.071,OO 
Rp.15.729.507.00 
Rp. 4.605.188.00 

Rp. 651.800,00 
Rp. 7.061.159.00 

Rp.13.671.615,00 
Rp.18.919.013,oO 
Rp. 4.655.141.00 
Rp.22.710.378,oO 

Rp. 538,982.00 
Rp. 6.477.120,OO 
Rp. 1.250.714,OO 

Pemacu Biaya 

3 

9.360 JM 
105.927 JM 
31.015 JM 

2.607 KWH 
28.245 KWH 
1 2 . 6 0 1 ~ ~ ~  

9.360 J K K  
105.927 JKK 
31.015 J K K  
15.976 J K K  

368 M2 
2.572 M2 
735M2 

Tarif Biaya 

4 - 2  : 3  

Rp. 
~ p .  

62,83 
148.49 

~ p .  148.48 

Rp. 250.02 
~ p .  250,OO 
~ p .  250.00 

Rp. 1.460,64 
~ p .  178,60 
Rp. 150,09 
~ p .  1.421,53 

Rp. 1.464.62 
Rp. 2.518,32 
Rp. 1.701,65 
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3 Mengalokasikan Biaya Tidak Langsung 

Setelah tarif per kelompok biaya diketahui, maka di- 

lakukan pengalokasian ke masing-masing produk. Pengalokasian 

ke masing-masing produk dilakukan dengan mengalikan tarif 

kelompok biaya dengan jumlah aktivitas yang dikonsumsi oleh 

masing-masing produk. Perhitungan alokasi biaya tidak 

langsung ke masing-masing produk adalah sebagaimana Tabel 15 

berikut ini. 

Tabel 15. Perhitungan Alokasi Biaya Tidak 
Langsung ke Masing-masing Produk 

Dipirdshkan 

Keterangan 

1. Kelmpak Biays I (JMH) 
U n i t  Permtongan - Konsunsi JH - Tar ip  per JH - Junlah biaya 
U n i t  Penjahitan - Konsunsi JH - Tar ip  per JH - Junlah biaya 
Un i t  Penyelesaian - Konsunsi JH - Tar ip  per JH - Junlah bisya 

Junlah kelompok biaya I 

2. Kelompok Biaya I 1  (KWH) 
U n i t  Pemotongan - Konsunsi KYH - Tar ip  per KWH - Junlsh biaya 
U n i t  Penjahitan 
- Konsunri WH - Tar ip  per KYH - Junlah biaya 
Un i t  Penyelesaian 
- Konsunsi KWH - Tar ip  per WH - Junlsh biaya 

Junlah kelompok biaya 11 

Satuan 

JH 
RP. 
Rp. 

JM 
UP. 
Rp. 

JH 
RP. 
Rp. 

Rp. 

KYH 
RP. 
Rp. 

WH 
RP. 
Rp. 

KWH 
RP. 
Rp. 

Rp. 

Short 

3.344 
62,82 

210.097,OO 

44.215 
148.49 

6.565.653,OO 

13.079 
150,09 

1.942.150.00 

8.717.900,OO 

932 
250.02 

233.018.00 

11.790 
250.00 

2.947.500.00 

5.312 
250,OO 

1.328.000.00 

4.508.518.00 

Pant 

2.088 
62.82 

131.185.00 

25.040 
148,49 

3.718.285,OO 

5.432 
150.09 

806.618,OO 

4.656.088.00 

82 
250.02 

145,261.00 

6.667 
250,OO 

1.669.250.00 

2.207 
250.00 

551.750.00 

2.366.261.00 

Dress 

2.912 
62,82 

182.955.00 

26.176 
148,49 

3.886.978.00 

8.528 
150.09 

1.266.260.00 

5.336.193.00 

114 
250.02 

202.765.00 

6.890 
250.00 

1.745.000.00 

3.467 
250.00 

866.750,OO 

2.814.515,OO 

S k i r t  

1.016 
62,82 

1.484.010.00 

10.496 
178.60 

1.558.591.00 

3.976 
150,09 

590.160.00 

2.212.585.00 

40 
250.02 

70.756.00 

2.798 
250.00 

699.500.00 

1.615 
250.00 

403.750.00 

1.174.006,OO 
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55 

Pindahan 

Keterangan 

3. Kelompok 8iaya 
Un i t  Pernotongan - Konsunsi JKK - Tar ip  per JKK - Junlah biaya 
Un i t  Penjahi tan - Konsunsi JKK - Tar ip  per JKK - Junlah biaya 
U n i t  Penyelesaian - K o n s ~ s i  JKK - Tar ip  per JKK - Junlah biaya 
U n i t  Pengawassn Kual i tas - Konsunsi JKK - l a r i p  per JKK - Junlah biaya 

Junlah kelompok biaya 111 

4. Kelompok Biaya I V  (HZ) 
Uni t  Pernotongan - Konsunsi H2 - Tar ip  per H2 - Junlah biays 
U n i t  Penjahitan 

Satusn 

JKK 
RP. 
Rp. 

JKK 
RP. 
Rp. 

JKK 
UP. 
Rp. 

JKK 
RP. 
Rp. 

Rp. 

Dress 

2.912 
1.460.64 

4.253.384.00 

26.176 
178.60 

4.675.034,OO 

8.528 
150.09 

1.279.967.00 

4.969 
1.421.53 

7.063.583.00 

17.271.968.00 

Short 

3.344 
1.460.64 

4.884.380,OO 

44.215 
178.60 

7.896.799.00 

13.079 
150.09 

1.963.027.00 

5.711 
1.421,53 

8.118.363,OO 

22.862.564.00 

S k i r t  

1.016 
1.460.64 

1.484.010,OO 

10.496 
178.60 

1.874.585.00 

3.976 
150.09 

596.757.00 

1.736 
1.421,53 

2.467.T16,00 

6.423.128.00 

Pant 

2.088 
1.460.64 

3.049.816,OO 

25.040 
178.60 

4.472.144.00 

5.432 
150.09 

815.289,00 

3.560 
1.421,53 

5.060.647,OO 

13.397.896,OO 
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B. PEMBAHASAN 

B.1. Perhitungan Harga Pokok Produksi Metode Perusahaan 

Perusahaan dalam menghitung harga pokok produksi per 

produk adalah sebagai berikut : 

(a). Biaya Bahan 

Biaya bahan dinilai berdasarkan harga beli dari 

bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan untuk mem- 

produksi pakaian jadi tergantung spesifikasi yang 

diminta oleh pemesan. Dengan demikian antar jenis dan 

style pakaian jadi berbeda bahan yang digunakan. 

Biaya bahan yang digunakan untuk memproduksi setiap 

potong pakaian jadi pada bulan Januari 1997 adalah 

sebagaimana pada Lampiran 2. 

(b) . Biaya Tenaga Kerja 
Perusahaan dalam mengalokasikan biaya tenaga kerja 

kepada masing-masing jenis pakaian jadi adalah ber- 

dasarkan jumlah mesin yang dipakai untuk memproduksi 

pakaian jadi tersebut yang diperoleh dari Daily 

Production Report (Laporan Produksi Harian). 

Hasil perhitungan alokasi biaya tenaga kerja kepada 

masing pakaian jadi adalah sebagaiman terlihat pada 

pada Lampiran 10. 

( c ) .  Biaya Tidak Langsung (Biaya Overhead) 

Demikian pula dalam mengalokasikan biaya tidak 

langsung (overhead) kepada masing-masing produk adalah 
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aama dengan mengalokasikan biaya tenaga kerja yaitu 

berdasarkan jumlah mesin yang digunakan masing-masing 

produk. Alokasi biaya overhead kepada masing-masing 

produk dapat dilihat pada Lampiran 11. 

Setelah biaya langsung (biaya bahan dan biaya tenaga 

kerja) dan biaya tidak langsung dari masing-masing produk 

dikalkulasi maka dapat disusun harga pokok produksi seperti 

pada Tabel 16 berikut ini. 
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Tabel 16. Harga Pokok Produksi Sesuai Dengan Metode 
Perusahaan, Bulan Januari 1997 

N m r  

Bisson 
Talbots 
Talbots 
Talbots 
Primera 
Primera 

Blanche Porte 
Blanche Por te 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike Sample 
Nike Sample 
Hike Sample 
Nike Sample 
Nike Sample 
L i  zclaiborne 
L izc la iborne 
L izc la iborne 
L izc la iborne 
C a r l i  Grey 
C a r i i  Grey 
Carl  i Grey 
C a r i i  Grey 
C a r l i  Grey 
C a r l i  Grey 
C a r l i  Grey 
C a r t i  Grey 

Short 
Dress 
Dress 
Dress 
S k i r t  
S k i r t  

Pembeli 

a = direkap dari lampiran no. 2 
b = direkap dari lampiran no. 10 
c = direkap dari lampiran no. 11 
d = biaya bahan + biaya tenaga kerja langsung + biaya overhead 

Pant 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Dress 
Dress 
Dress 
Dress 
Pant 
S k i r t  
Pant 
Pant 
Pant 
Pant 
Pant 
Pant 

Jenis 

820234 
829147 
145192 okt 
145192 sep 
140108 su 
140108 sp 
145192 su 
240052 su 
350323 sp 
129443 sp 
179591 bu 
140204 
140250 
140277 
210168 
140222 
66740230 
26740232 
66740232 
26740230 
210/1468 
254/1463 
209/1463 
21011463 
3433 Mabel 
3480 Edel 
3402 Fa i th  
3480 E l l a  

B i a y a T K b )  B i a y a C )  HPP 
Lanasune Overhead Produksi 

S ty le  Biaya a 

Bahan 
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5 . 2 .  Perhitungan Harga Pokok Produksi Berbasis Aktivitas 

Pada hakekatnya perhitungan harga pokok produksi ber- 

basis aktivitas adalah mengalokasikan biaya tidak langsung 

kepada masing-masing jenis produk berdasarkan aktivitas 

dengan rnenggunakan pemacu biaya dari masing-masing aktivi- 

tas. Namun perusahaan dalam mengalokasikan biaya tenaga 

kerja langsung ke masing-masing jenis produk tidak meng- 

gunakan pemacu biaya jam kerja. Oleh karena itu, biaya 

tenaga kerja langsung ini dialokasikan kepada masing-masing 

jenis produk sebagai berikut : 

Tabel 17. Konsumsi Pemacu Biaya Jam Kerja Karyawan 
Bulan Januari 1997 

Setelah pemacu aktivitas diketahui maka, dihitung tarif 

kelompok biaya sebagai berikut : 

- Unit Pemotongan =Rp. 5.962.718,- : 9.360 = ~ p .  637,04 

- Unit Penjahitan =Rp.177.784.277,- : 105.927 = Rp.1.678,37 

- Unit Penyelesaian=Rp. 83.535.730,- : 31.015 = Rp.2.693,40 

Berdasarkan tarif kelompok biaya diatas maka dilakukan 

alokasi biaya tenaga kerja langsung ke masing-masing jenis 

produk sebagai berikut : 

Jenis 
Produk 

Short 
Pant 
Drgss 
Sklrt 
Jumlah 

Jumlah 
P odu si 
TPcsf 
57.117 
23.732 
24.847 
11.573 

117.269 

Konsumsi Jam Kerja Karyawan 
Pemotongan 

3.344 
2.088 
2.912 
1.016 

9.360 

Penjahitan 
44.215 
25.040 
26.176 
10.496 

105.927 

Penyelesaian 
13.079 
5.432 
8.528 
3.976 

31.015 
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Tabel 18. Perhitungan Alokasi Biaya Tenaga Kerja 
Langsung ke Masing-Masing Produk 

- Tarip per JKK - Junlsh blaya 
unit Penjshitan - Konsunsl JKK - Tarip per JKK 

Dengan diketahuinya biaya bahan, biaya tenaga kerja dan 

biaya overhead maka dapat disusun harga pokok produksi 

berbasis aktivitas seperti Tabel 19 berikut ini. 
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Tabel 19. Harga Pokok Produksi Berbasis Aktivitas 
Bulan Januari 1997 

Blanche Porte 
Blanche Porte 
Nike 
Nike 
Hike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike Sample 
Nike Sanple 
Nike Sample 
Nike Sample 
Nike Sample 
L izc la ibnrne 
L izc la ibnrne 
L izc la iborne 
L izc la ibnrne 
C a r l i  Grey 
C a r l i  Grey 
c a r l i  Grey 
C a r l i  Grey 
C a r l i  Grey 
C a r l i  Grey 
C a r l i  Grey 
C a r l i  Grey 
Bi rson 
Talbots 
Talbots 
Talbots 
Primera 
Primera 

Nomor 

Pant 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Dress 
Dress 
Dress 
Dress 
Pant 
S k i r t  
Pant 
Pant 
Pant 
Pant 
Pant 
Pant 
Short 
Dress 
Dress 
Dress 
S k i r t  
S k i r t  

~~p 

820234 
829147 
145192 okt 
145192 sep 
140108 SU 
140108 sp 
145192 su 
240052 su 
350323 sp 
129443 sp 
179591 bu 
140204 
140250 
140277 
210168 
140222 
66740230 
26740232 
66740232 
26740230 
21011468 
254/1463 
20911463 
210/1463 
3433 Mabel 
3480 Edel 
3402 Pai t h  
3480 E l l a  
40013 

Pembeli 

a = direkap dari lampiran no. 2 
b = direkap dari lampiran no. 10 
c = direkap dari tabel no. 14 
d = biaya bahan + biaya tenaga kerja langsung + biaya overhead 

B.3. Perbandingan Harga Pokok Produksi Metode Perusahaan 

dengan Berbasis Aktivitas. 

Perbandingan perhitungan harga pokok produksi metode 

perusahaan dengan berbasis aktivitas dapat dilihat pada 

Tabel 20 berikut ini. 

Jenis Sty le  
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Tabel 20. Perbandingan Harga Pokok Produksi Berbasis 
Aktivitas (ABC) dengan Sistem Konvensional 

Berdasarkan perbandingan harga pokok produksi metode 

perusahaan dengan metode berbasis aktivitas, dapat disimpul- 

kan sebagai berikut : 

1. Terdapat subsidi silang antar jenis dan style pakaian 

jadi, karena dalam metode perusahaan menggunakan pemacu 

tunggal yaitu penggunaan mesin. Subsidi silang yaitu 

produk yang seharusnya menyerap biaya rendah namun di- 

nilai tinggi karena menampung biaya dari produk yang 

Keterangan 

9 

Overcost 
Overcost 
Overcost 
Overcost 
Undercost 
Overcost 
Overcost 
Overcost 
Overcost 
Undercost 
Undercost 
Overcost 
Overcost 
Overcost 
Overcost 
Overcost 
Undercost 
Undercost 
Overcost 
Undercost 
Dvercost 
Undercost 
Overcost 
Overcast 
Overcost 
Overcost 
Overcost 
Dvercost 
Overcost 
Overcost 
Overcost 
Overcost 
Overcost 
Undercost 

Nomor 

1 

1. 
2. 
3. 
1. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
11. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
2 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

Jenis 

3 

Pant 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Dress 
Dress 
Dress 
Dress 
Pant 
S k i r t  
Pant 
Pant 
Pant 
Pant 
Pant 
Pant 
Short 
Dress 
Dress 
Dress 
S k i r t  
S k i r t  

Pembel i 

2 

Blanche Porte 
Blanche Por te 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike Sample 
Nike Sample 
Nike Sample 
Nlke Salrple 
Nike Sample 
L izc la ibcrne 
L izc la iborne 
L izc la iborne 
L izc la ibcrne 
C a r l i  Grey 
C a r l i  Grey 
C a r l i  Grey 
Car l i  Grey 
C a r l i  Grey 
C a r l i  Grey 
C a r l i  Grey 
Carl(  Grey 
Bieson 
Talbots 
Talbats 
Talbots 
Primers 
Primera 

Sty le  

4 

820234 
829147 
145192 okt 
145192 sep 
140108 su 
140108 sp 
145192 su 
240052 su 
350323 sp 
129443 sp 
179591 bu 
140204 
140250 
140277 
210168 
140222 
66740230 
26740232 
66740232 
26740230 
210/1468 
254/1463 
209/1463 
210/1463 
3433 Mabel 
3480 Edel 
3402 Fai th  
3480 E l l s  
40013 
72035303 H 
72035431 P 
73035431 M 
24600 
24704 

HPP S i s t m  
Konvensional 
(Perusahaan) 

5 

14.700 
12.518 
13.985 
13.122 
10.805 
13.696 
13.959 
12.968 
15.839 
10.444 
8.686 

29.571 
34.632 
35.508 
27.393 
35.913 
17.559 
28.316 
24.885 
16.039 
14.508 
13.155 
18.396 
18.530 
22.222 
34.014 
30.278 
23.249 
15.838 
39.497 
40.935 
36.175 
20.785 
19.699 

HPP S i s t m  
Berbasis 

Ak t i v i tas  

6 

13.356 
8.437 

13.652 
12.679 
10.831 
13.439 
13.626 
12.959 
14.947 
10.790 
9.940 

29.049 
29.880 
34.709 
26.710 
33.357 
18.333 
28.665 
24.791 
16.729 
13.615 
13.543 
18.176 
18.459 
19.736 
31.528 
28.878 
20.763 
14.435 
36.972 
40.913 
36.167 
20.573 
20.475 

N i l a i  

7 4 - 6  

1.344 
4.081 

333 
443 
(26) 
257 
333 

9 
892 

(346) 
(1.254) 

522 
4.752 

799 
683 

2.556 
(774) 
(319) 

94 
(690) 
893 

(388) 
220 
71 

2.486 
2.486 
1.400 
2.486 
1.403 
2.525 

22 
8 

212 
( 776 ) 

Perbedaan 

X 

8=(7:6)xlOOX 

10.06 
48,37 
2,44 
3.49 

(0.24) 
1.91 
2.44 
0,07 
5,97 

(3,20) 
(12.61) 

1,80 
15.90 
3.23 
2.56 
7,66 

(4.22) 
(1, l l )  
0,38 

(4,12) 
6,56 

(2.86) 
1,21 
0.38 

12,60 
7,88 
4,85 

11,97 
9.72 
6,83 
0.05 
0,02 
1,03 

(3.79) 
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seharusnya biayanya tinggi. Namun demikian secara ke- 

seluruhan perusahaan masih memperoleh keuntungan. 

2. Berdasarkan perhitungan harga pokok produksi berbasis 

aktivitas sebagai tolok ukur, maka metode perhitungan 

harga pokok produksi yang dilakukan perusahaan saat ini 

terdapat jenis produk yang dinilai memiliki biaya lebih 

tinggi lovercost) sebanyak 26 produk, dan produk yang 

dinilai terlalu rendah biayanya (undercost) sebanyak 8 

produk . 
Adapun produk yang undercost dan overcost diatas persen 

adalah sebagai berikut : 

a. Produk-produk yang overcost : 
- Blanche porte jenis pant 820234 
- Blanche porte jenis 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 % 

3. Produk yang undercost berdasarkan perhitungan dengan 

metode perusahaan akan menghasilkan laba kotor lebih 

besar dari pada hasil dari perhitungan dengan berbasis 

aktivitas. Sebaliknya dengan perhitungan perusahaan 

produk yang overcost akan menghasilkan laba kotor lebih 
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kecil dari pada hasil perhitungan berbasis aktivitas. 

Perbandingan laba kotor antara hasil perhitungan metode 

perusahaan dengan metode berbasis aktivitas dapat dilihat 

pada Lampixan 12. 

4. Perbandingan harga pokok produksi antara metode yang 

dilakukan perusahaan dengan berbasis aktivitas menurut 

kelompok jenis pakaian jadi dapat terlihat pada Tabel 21 

berikut ini. 

Tabel 21. Perbandingan Harga Pokok Produksi 
Berbasis Aktivitas dengan Sistem 
Konvensional (Perusahaan) Per - 
Kelompok Jenis Pakaian Jadi 

a = direkap dari tabel 19  

Jumlah produk yang dinilai terlalu tinggi adalah 78,81 

persen, sedang jumlah produk yang dinilai terlalu rendah 

adalah 21,29 persen. Produk yang dinilai terlalu tinggi 

akan mengakibatkan harga jualnya kurang bersaing dengan 

perusahaan lain, dan apabila produk yang dinilai terlalu 

tinggi cukup dominan maka perusahaan akan memperoleh 

keuntungan yang lebih rendah. 
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B.4. Implikasi Terhadap Manajemen 

Perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh 

perusahaan saat ini akan berdampak terhadap posisi per- 

saingan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk. 

Dampak yang lebih luas akan mempengaruhi perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan (menanggung kerugian). 

Penetapan harga pokok produksi yang dilakukan oleh 

perusahaan menghasilkan lebih banyak produk yang dinilai 

terlalu tinggi (overcostl yaitu produk yang undercost se- 

banyak 8 produk dan produk yang overcost sebanyak 26 produk. 

Hal ini berarti terjadi subsidi silang diantara jenis produk 

karena adanya perhitungan harga pokok produksi yang tidak 

didasarkan atas biaya sebenarnya yang diserap untuk tiap 

j eni s produk . 
Banyaknya produk yang overcost dibandingkan undercost juga 

mengakibatkan harga jual produk menj adi tidak kompet it ip . 
Penentuan harga jual oleh perusahaan adalah harga pokok 

ditambah margin yang diharapkan. Oleh karena harga pokok 

produksi hasil perhitungan perusahaan overcost maka pe- 

nentuan harga jualnya lebih tinggi dari pada bila harga 

pokok produksinya dihitung dengan berbasis aktivitas. Dengan 

demikian akan lebih bersaing bila perusahaan menentukan 

harga jualnya berdasarkan harga pokok berbasis aktivitas. 

Sebaliknya untuk produk yang undercost akan berdampak pada 

tingkat keuntungan. Seperti terlihat pada Lampiran 12 produk 

http://www.mb.ipb.ac.id



yang undercost pada hakekatnya menghasilkan laba kotor yang 

lebih rendah bila dihitung dengan basis aktivitas. 

Apabila perusahaan menggunakan harga pokok produksi 

berbasis aktivitas maka manajemen dapat mengetahui aktivitas 

yang kurang efisien untuk dilakukan pemecahannya. Seperti 

yang dilakukan perusahaan PT. Citra Abadi Sejati atas 

penataan rnesin (set up) setiap ada pesanan baru, pada saat 

ini sudah jarang dilakukan. Untuk menghindari penataan lay 

out, perusahaan mengatur lay out mesin sedemikian rupa 

sehingga bila terdapat pekerjaan yang berlainan jenis 

operasi tidak perlu merubah lay out mesin. Dengan demikian 

perusahaan dapat mengeliminir biaya set up, yang sebelumnya 

sering terjadi. Hal ini dapat dilakukan terhadap aktivitas 

lainnya, bila perusahaan menerapkan perhitungan harga pokok 

produksi berbasis aktivitas, sehingga dapat diketahui 

aktivitas yang kurang efisien atau tidak menambah nilai 

suatu produk. 
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W. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pernbahasan tersebut diatas dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Perusahaan berproduksi atas dasar pesanan, akan tetapi 

pencatatan atau pembukuan yang dilakukan terhadap biaya 

produksinya dilaksanakan berdasarkan produksi massa 

(proses) . Hal ini mengakibatkan perusahaan tidak dapat 
mengetahui harga pokok produksi dan tingkat pembebanan 

biaya produksi per pesanan. 

2. Perhitungan harga pokok produksi berbasis aktivitas di 

PT. Citra Abadi Sejati ditetapkan berdasarkan pemacu 

biaya jam mesin, kilowatt hours, jam kerja karyawan, dan 

luas bangunan dari masing-masing unit di Bagian Produksi 

Pabrik I. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan harga pokok produksi ber- 

basis aktivitas sebagai tolok ukur, maka diketahui bahwa 

perhitungan dengan metode perusahaan terdapat 8 produk 

yang undercost dan 26 produk yang overcost. Hal ini 

menunjukkan adanya subsidi silang yaitu terdapat lebih 

banyak produk yang seharusnya menyerap biaya kecil yang 

mensubsidi produk yang seharusnya menyerap biaya besar. 

Produk yang undercost dan overcost diatas 5 persen adalah 

sebagai berikut : 
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a.Produk-produk yang overcost : 

- Blanche porte jenis pant 820234 
- Blanche porte jenis 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 % .  

4. Perbedaan laba kotor antara hasil perhitungan harga pokok 

produksi dengan metode perusahaan dan metode berbasis 

aktivitas (ABC) yang relatif besar (diatas 5 persen) 

adalah sebagai berikut : 

Perusahaan A.B.C 
- Blanche Porte jenis pant 820234 21,3% 28,5% 
- Blanche Porte jenis short 829147 17,5% 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 42,5% 48,5% 

Perusahaan masih dapat menetapkan harga jual produknya 

lebih kompetitif bila dikehendaki, oleh karena laba kotor 

dari hasil perhitungan harga pokok produksi dengan ber- 

basis aktivitas lebih besar daripada menggunakan metode 

perusahaan. 

5. Perhitungan harga pokok produksi yang kurang akurat akan 

memberikan informasi yang kurang akurat pula. Sehingga 
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akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan 

pihak mana j emen. 

B. Saran - Saran 
1. Perusahaan berproduksi berdasarkan pesanan, oleh karena 

itu disarankan agar dalam melakukan pencatatan atau 

pembukuan dilakukan berdasarkan pesanan. Dengan demikian 

perusahaan dapat mengetahui dan memantau harga pokok 

produksi, tingkat pernbebabanan biaya, dan barang dalam 

proses dari setiap pesanan. 

2. Agar pengalokasian biaya tidak langsung atau biaya over- 

head lebih akurat, perusahaan disarankan untuk mengguna- 

kan perhitungan berbasis aktivitas, untuk menghindari 

timbulnya penyimpangan (distorsi) dari hasil perhitungan 

metode perhitungan biaya yang dilakukan saat ini. 

3. Dalam melakukan implemetasi sistem perhitungan harga 

pokok produksi berbasis aktivitas atau Activity Based 

Costing (ABC), agar memperhatikan hal-ha1 sebagai 

berikut : 

a. Adanya komitmen dan dukungan dari segenap pimpinan dan 

karyawan. 

b. Tersedia dana yang cukup. 

c. Pelaksanaannya dilakukan secara computerized. 

Untuk mengimplementasikan sistem ini dilakukan langkah- 

langkah sebagai berikut : 
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1). Melakukan studi ABC terhadap seluruh bagian pe- 

rusahaan, dengan membentuk tim yang bekerja secara 

purna waktu. 

2). Perancangan sistem ABC antara lain merancang ; aliran 

dokumen/formulir, bentuk laporan yang harus disampai- 

kan oleh masing-masing bagian, pembukuan biaya sampai 

ke tingkat sub rekening per bagian/unit. 

3). Implementasi ABC secara terintegrasi. 

Sebelum dilakukan implementasi dilakukan sebagai 

berikut : 

- Menjelaskan sistem ABC kepada segenap karyawan. 

- Pada setiap pabrik dipasang meteran penggunaan 
listrik, sehingga dapat diketahui pemakaian listrik 

masing-masing pabrik. 

4. Aktivitas pengguna sumber daya tenaga kerja tidak lang- 

sung agar mendapat perhatian karena biaya yang ditimbul- 

kannya prosentasenya dominan atau lebih besar dari biaya 

overhead lainnya di masing-masing unit yaitu : 

- Unit pemotongan 8 8 , 4 9 % .  

- Unit penjahitan 39,26%. 
- Unit penyelesaian 34,07%. 
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Larnpiran 1. Denah Lokasi Pabrik PT. C i t r a  Abadi S e j a t i  
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Larnpiran 2. Alokasi Biaya Bahan Per Potong 
Pakaian Jadi 

Sumber : Laporan work in process PT. Citra Abadi Sejati (diolah) 

Nomor 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

L 

a). rincian pada lampiran 3 f). rincian pada lampiran 8 
b). rincian pada lampiran 4 g). rincian pada lampiran 9 
c). rincian pada lampiran 5 
d). rincian pada lampiran 6 
el. rincian pada lampiran 7 

Pembeli 

Blanche Porte 
Blanche Porte 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike Sample 
Nike Sample 
Nike Sample 
Nike Sample 
Nike Sample 
Lizclaiborne 
Lizclaiborne 
Lizclaiborne 
Lizclaiborne 
Carli Grey 
Carli Grey 
Carli Grey 
Carli Grey 
Carli Grey 
Carli Grey 
Carli Grey 
Carli Grey 
Bisson 
Talbots 
Talbots 
Talbots 
Primera 
Primera 

Jenis 

Pant 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Dress 
Dress 
Dress 
Dress 
Pant 
Skirt 
Pant 
Pant 
Pant 
Pant 
Pant 
Pant 
Short 
Dress 
Dress 
Dress 
Skirt 
Skirt 

Style 

820234 
829147 
145192 okt 
145192 sep 
140108 su 
140108 sp 
145192 su 
240052 su 
350323 sp 
129443 sp 
179591 bw 
140204 
140250 
140277 
210168 
140222 
66740230 
26740232 
66740232 
26740230 
210/1468 
254/1463 
209/1463 
210/1463 
3433 Mabel 
3480 Edel 
3402 Faith 
3480 Ella 
40013 
72035303 M 
72035431 P 
73035431 M 
24600 
24704 

Banyaknya 

982 
339 

1.051 
13.275 
2.642 
2.712 
8.025 
3.124 
1.586 

16.028 
5.970 

423 
6 0 

468 
200 
160 

5.039 
4.119 
2.182 
8.674 
1.835 
4.358 

11.201 
9.500 

5 2 
52 
5 8 
52 

1.054 
2.143 
2.680 

10 
4.095 
3.120 

Biaya Bahan 

9.974 a) 
5.792 

11.007 
10.034 b) 
8.186 

10.794 
10.981 
10.314 
12.302 
8.145 
7.295 c) 
26.404 
27.235 
32.064 
24.065 
30.712 
14.458 
24.790 
20.916 
12.854 
10.233 
10.118 
14.794 d) 
15.077 
16.354 
28.146 
25.496 
17.381 
11.790 e) 
33.097 f) 
37.038 
32.292 
17.148 g) 
17.050 
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Lampiran 3. Biaya Bahan Pakaian Jadi 

BAHAN PEMBANTU 
Thread 6012 a5000 yds 
Thread 60/2 a5000 yds 
YKK zipper c fc  32 uk 8.5 
Care Lbl sateen q u a l i t y  100% w l e s t e r  

BlAYA BAHAN 

PEMBELI : BLANCHE PORTE 
JENlS : PANT 
STYLE : 820234 

s i z e  Lbl sateen 
Button polyester 15 mn 4 hole 
Buckle s ta in less 
YKK hook set s ta in less 

KETERANCAN 

BAHAN UTAMA : 
100% Polyester so r t  600 u 58 
Pocketing tic 44" 
Pip ing saten u/58" broun 
Piping saten u/58" black 
I n t e r l i n i n g  15 F U/36 
I n t e r l i n i n g  50 F U/36 
I n t e r l i n i n g  cap duyung no. 3 u 36 

Sub Junlsh 

Yard 
Yard 
PC6 
PCS 
PCS 
PCS 
Set 
Pcs 

UNIT 

Yard 
Yard 
Yard 
Yard 
Yard 
Yard 
Yard 

1 Sub Junlah 

PEMAKAIAN 

1,450 
1,020 
0,039 
0,047 
0,030 
0,065 
0,080 

1.936.07 

BAHAN PENGEPAKAN 
Polybag uk. 50x30 cm 
Back card board 36x26 cm 
Box car ton 60~30x40 
P l a s t i c  c l i p  

Sub Junlah 

J u m l a h  

HARGA 

3.300.00 
2.300,00 
5.000.00 
5.000.00 
460.00 
630.00 

2.050,00 

Pcs 
Pcs 
PCP 
Pcs 

8lAYA 

4.785.00 
2.346.00 
195,OO 
235.00 
13-80 
40,95 
161.00 

7.779.95 

S w h r  : Cost Sheet PT. C i t r a  Absdi Se ja t i  (diolah) 

. ~ 

1.00 
1.00 
0.03 
2.00 -,. 

257.88 

9.973.90 

90.00 
85.00 

2.538.00 
3.37 

90.00 
85.00 
76.14 

h.7L 
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Lampiran 4. Biaya Bahan Pakaian Jadi 

BIAYA BAHAN I 
PEMBELI : NIKE 
JENlS : SHORT 
STYLE : 145192/sep 

- - 

1 KETERANCAN l UNIT IPEMAKAIAN~ HARGA I B I A Y A ~  

. . . . . . . . . . .. .. . . 
Tafeta 100% Polyester Yard 0,850 9.570,00 8.134.50 
100% Nylon T r i c o t  OZ/Y2 U=60 0,120 3.373,OO 404.76 
I n t e r l i n i n g  15 N W/36 1 1 0,050 I 475.00 23.751 

I Sub Jun\ah 

Sub Junlah 

BAHAN PENCEPAKAN 

I I I 

8.563.01 

BAHAN PEMBANTU 
Thread Colur 60/3 500 YDS 
Zipper CFC 36 7 
Zipper CFC 31 
Main label  Woven 
CBC Label Pr in ted 
24 Metal Nike Logo Shap An t iq  Brass 
E l a s t i c  1 112 
T u i l l  Tape 1/4 65% Poly 35% Cotton 

Hang Tag 
Tag P i n  Mess 3 cm 
UPC St icker  
Nice Warning Sticker 
Clear Poly Bag 
Carton Box 5 P l y  60 x 40 x 30 

I Sub Junlsh 

Yard 
PCB 
Pcs 
Pcs 
Pcs 
Set 
Yds 
Yard 

PCS 
PCB 
PCB 
PC0 
PC6 
BOX 

300,OO 
1 $0 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.85 
0.55 

Sunber : Cost Sheet PT. C i t r a  Abadi Se ja t i  (diolah) 

J u m l a h  

0.68 
247,29 
225,02 
50.00 
66.67 

121.89 
244.44 
65.50 

10.033.97 

204.00 
247.29 
225.02 
50.00 
66.67 

121.89 
207,TI  
36.02 
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Lampiran 5. Biaya Bahan Pakaian Jadi 

BlAYA BAHAN 

PEMBELl : NlKE 
JENlS : SHORT 
STYLE : 179591 /bu 

I BAHAU DFURbMTII I I I I I 

KETERANGAN 

BAHAN UTAMA : 
100% t a c t e l  nylon 6.6 w r  c r i n k l e  u.53 
100% polyester semi d u l l  Uni t  mesh 71 
width 

Sub Junlah 
I I 

5.984.48 

UNIT 

Yard 
Yard 

-. .. .. .. . . -. . -, . . . , - 
Thread polyester 6013 a5000 YICN 
K n i t  e l a s t i c  45 m 
Rubber e l a s t i c  6 m width 
Loop Label woven 
Care & content p r i n t e d  Label 

BAHAN PENGEPAKAN 
Nike generic primary hang tag 
Upc code s t i c k e r  
Taspin 3" length 
Poly bag p r i n t  
Carton 00% 5 p l y  60 x 40 x 30 

Sub Junlah 

PCS 
PCS 
PCS 
PC5 
BOX 

PEWAKAIAN 

0,840 
0,243 

Yard 
Yard 
Yard 
PCS 
Pcs 

I . ~ -  
I 

971.73 

66,67 

HARCA 

6.330,Oo 
2.746.00 

450,OO 
0.98 
1,45 
1.00 
1.00 66.67 

1 Sub Junlah 

BlAYA 

5.317.20 
667.28 

I . ~- 
I I 

J u m l a h  

0.63 
241.67 
222.22 
62,50 

1 338.84 I I 

7.295.05 

283,50 
236.84 
322.22 
62,50 

S u h r  : Cost Sheet PT. C i t r s  Abadi Se ja t i  (diolah) 
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Lampiran 6. Biaya Bahan Pakaian Jadi 

BlAYA BAHAN 1 
PEMBELI : CARLY CRY 
JENlS : PANT 
STYLE : 209-lL63 

KETERANGAN l UNIT IPEMAKAIAN~ HARGA I BIAYA 

BAHAN UTAMA : 
1463 st rech check u :44"/45" 
Pocketing 1 lOx76/45x45 cot ton 
I n t e r l i n i n g  15 N V/36 

I Sub Junlsh 

BAHAN PEMBANTU 
Thread 20/2 @50000yds/cns 
Thread 4012 ~5000ydslcns 
Button 11827 
Label 90050.1 
Label 90064.3 
Zipper gc-36 s i l v e r  4mn autolock 
Size / care Label 

I Sub Junlah 

BAHAN PENGEPAKAN 
Hang Tag 70101.1 
Hang Tag 70117.1 
Hang Tag 70118.1 
Polybag 40x32 
B l i s t e r  Polybsg 
Tissue paper 
St icker  transparan 
Carton box 
Cotton s t r l n g  

Yard 
Yard 
Yard - 

PC5 
PC5 
PC9 
PCB 
PC6 
PCB 
PC0 
BOX 
PCS 

1 Sub Junlah 1 I I I 

1 210.56 

S h r  : Cost Sheet PT. C i t r a  Abadi Se ia t i  (diolah) 
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Lampiran 7. Biaya Bahan Pakaian Jadi 

BlAYA BAHAN 

PEHBELI : BISON HOLLIT 
JENlS : PANT 
STYLE : 40013 

( KETERANGAN I UNIT ~PEMAKAIAN~ HARGA I BIAYA ( 

Sub Junlah 

BAHAN UTAHA : 
100% cot ton f i n e  t u i l l  pesrched 540 
Pocketing t / c  c r r  white 
I n t e r l i n i n g  15 N U/36 

BAHAN PEMBANTU 
Thread 60/3 6l5000ydslcns 
Thread 6013 @5000yds/cns c l .  uhi t e  
Main Label bison 
Size label  
Code fac to ry  
P l a s t i c  white 
Drawstring ukuran 60" 
stopper brass 

BAHAN PENGEPAKAN 
Hang Tag bison c lub  scandinavia 
Polybag ukuran 
Tag p i n  ukuran :3" 
Carton box 

Yard 
Yard 
Yard 

1,087 
0,423 
0,165 

Yard 
Yard 
Pcs 
PCS 
PCS 
Yard 
Pcs 
PCB 

PCL 
PCS 
PC6 
Box 

I Sub Junlah 

7.801.00 
2.768.00 
3.745.00 

300.00 
50,OO 

1.00 
1.00 
1,OO 
1,33 
1.00 
2.00 

1,OO 
1.00 
1,oo 
0,02 

I I I 

1 265.33 

J u r n l a h  

8.479,69 
1.170,86 

617.92 

I I I 

11.789.61 

0,63 
0.60 

190.00 
6.25 

66.67 
168.33 
170,OO 
190,OO 

145.83 
89,OO 

1,50 
1.450,OO 

Sunber : Cost Sheet PT. C i t r a  Abadi Sejat i .  

10.268.47 

189,OO 
30.00 

190.00 
6.25 

66.67 
223.89 
170,OO 
380.00 

1.255.81 

145.83 
89,OO 

1,50 
29.00 
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Lampiran 8. Biaya Bahan Pakaian Jadi 

1 BlAYA BAHAN 1 
PEHBELI : TALBOTS 
JENlS : ORESS 
STYLE : 72035303 

1 KETERANGAN I UNIT IPEHAKAIAN~ HARGA I BIAYA I 
I BAHAN UTAHA : I I I I I 

Oenlrn 100% cot ton 6,5 0 ~ 1 5 9  2,320 12.504,OO 29.009,28 I I n t i r l i n i n g  v i l i n e  8012 u=36 u h i t e  1 1 0.170 1 3.530,001 600.101 

I Sub Junlah 

BAHAN PEHBANTU 
Thread 20/2 a5000 yds 
Thread 6013 a5000 yds 
Main label  
Size content label  
Care Label 
Tace but ton 
Shoulder pads i n  257 c 
Hook set  
Velcro 3/8 col.  u h i t e  
S l ide r  back 

Yard 
Yard 
PC6 
PC5 
PC5 
PCS 
PCS 
Yard 
YdS 
Set 

I I I 

Sub Junlah 3.008.78 

BAHAN PENCEPAKAN 
Back card board 
Tissue paper 
P l a s t i c  c t i p  
Tag p i n  7.3crn 
Extra paper bag 
Polybag 
Carton box 
St icker  transparant 
Hang tag 

Sub Junlah 

PCS 
Pcs 
PC5 
PCS 
PCS 
PCS 
BOX 
PCS 
PCS 

J u r n l a h  
I I I 

35.097.44 

i W r  : Cost Sheet PT. C i t r a  Abadi Se ja t i  (diolah) 
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Larnpiran 9 .  Biaya Bahan Pakaian Jadi  

I BlAYA BAHAN I 
PEMBELI : PRIMERA 
JENlS : DRESS 
STYLE : 24600 

I KETERANCAN I UNIT IPEMAKAIAN~ HARCA I GAT 
BAHAN UTAMA : 
100% co t ton  cenbry u158/9/inch I Y a r d  1 1,620 1 6.513,00~10.5~1,06~ 
Pocketing t l c  l lOx72l42 x 42 ul44inch Yard 0,090 2.572.00 231.48 
I n t e r l i n i n g  us1 10-40-55 u l c q l e t  ub Yard 0,200 1.063.00 212.60 
I n t e r l i n i n g  vus110-40-55 u lu lou t  elas Yard 0,100 7.733.00 773.30 

Sub Junlah 11.768.44 

BAHAN PEMBANTU 
Thread 2012 @SO00 yds / con 
Thread 60/3 @5000 yds / con 
Main Label 
Care Label 
Botton Horn 32 L 
Botton Horn 28 l u l u l b  
E l a s t i c  4 cm co l  black 
Ribbon tape c o l  navy 
Zipper brass no. 4 nice1 20 cm 
B e l t  & bulce 
Size Label 

Yard 
Yard 
PCS 
PCB 
PC6 
PCS 
PCB 
Yard 
PCS 
PCS 
PCP 

UAnAN l'tNUtl'AW.N 

Hanger r k t  
Polv baa 

587.81 587.01 
271,OO 271 ,OO 

1.00 2.00 2,oo 
2.00 3,18 6.36 

PCS 1.00 20.00 20.00 
PCS 1.00 200,oo 200.00 

Sub Junlah 

J u m l a h  I I 
S h r  : Cost Sheet PT. C i t r a  Abadi Se ja t i  (diolah) 
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Lampiran 10. Alokasi Biaya Tenaga Kerja Sesuai Dengan Metode 
Perusahaan 

a = Sesuai finished godown daily report. 
b = Sesuai machine shift report. 
c = (Biaya tenaga kerja : jumlah shift mesin) x shift mesin masing- 

masing produk. 
d = Alokaei tenaga kerja per unit : banyaknya produk yang diproduksi 

per style. 

Nomor 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

Jenis 

Pant 
Short 
Short 
Short 
Short 
shor t  
Short 
short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Short 
Dress 
Dress 
Dress 
Dress 
Pant 
S k i r t  
Pant 
Pant 
Pant 
Pent 
Pant 
Pent 
Short 
Dress 
Dress 
Dress 
S k i r t  
S k i r t  

Pembeli 

Blanche Porte 
Blanche Porte 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike 
Nike Sample 
Nike Ssnple 
NikeSample 
Nike S a w l e  
NikeSample 
L izc la iborne 
L izc la iborne 
L izc la iborne 
L izc la iborne 
C a r l i  Grey 
C a r l i  Grey 
C a r l i  Grey 
Car l i  Grey 
Cer l i  Grey 
C a r l i  Grey 
C e r l i  Grey 
C a r l i  Grey 
Bisson 
Talbots 
Telbots 
Talbots 
Primera 
Primera 

Junlah 

Sty le  

820234 
829147 
145192 okt 
145192 sep 
140108 su 
140108 sp 
145192 su 
240052 su 
350323 sp 
129443 sp 
179591 Lw 
140204 
140250 
140277 
210168 
140222 
66740230 
26740232 
66740232 
26740230 
210/1468 
254/1463 
209/1463 
210/1463 
3433 Mabel 
3480 Edel 
3402 Fal th  
3480 E l l a  
40013 
72035303 M 
72035431 P 
73035431 M 
24600 
24704 

Banyaknya a 

982 
339 

1.051 
13.275 
2.642 
2.712 
8.025 
3.124 
1.586 
16.028 
5.970 
423 
60 
468 
200 
160 

5.039 
4.119 
2.182 
8.674 
1.835 
4.358 
11.201 
9.500 

52 
52 
58 
52 

1.054 
2.143 
2.680 

10 
4.095 
3.120 

117.269 

Mesin S h i f t  

167 
82 
113 

1.478 
249 
284 
862 
299 
202 

1.329 
299 
48 
16 
58 
24 
30 
563 
5 28 
312 
996 
283 
477 

1.454 
1.182 

1 1  
1 1  
10 
11 
154 
495 
377 

2 
537 
298 

13.241 

ALokesi T.K 

3.377.142 
1.659.301 
2.276.997 
29.831.085 
5.034.425 
5.728.828 
17.394.401 
6.033.639 
4.081.639 
26.867.294 
6.039.695 

974.991 
322.978 

1.172.815 
484.467 
605.584 

11.370.856 
10.662.322 
6.302.115 
20.109.438 
5.708.642 
9.030.810 
29.354.692 
23.870.117 

222.048 
222.048 
201.861 
222.048 

3.104.629 
9.982.049 
7.600.084 

28.261 
10.839.960 
6.015.471 

267.282.731 

Bieya Per Un i t  

3.439 
4.895 
2.167 
2.247 
1.906 
2.112 
2.167 
1.931 
2.574 
1.673 
1.012 
2.305 
5.383 
2.506 
2.422 
3.785 
2.257 
2.588 
2.888 
2.318 
3.111 
2.210 
2.621 
2.513 
4.270 
4.270 
3.480 
4.270 
2.946 
4.657 
2.836 
2.826 
2.647 
1.928 

i 
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Lampiran 12. Perbandingan Laba Kotor Sistem Berbasis 
Aktivitas (ABC) dengan Sistem Konvensional (Perusa- 
haanl 
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