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Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, setiap perusahaan yang 
berorientasi profit dituntut untuk dapat meningkatkan kekayaannya yang 
diwujudkan melalui laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Untuk menjamin 
usaha yang dilakukan perusahaan menghasilkan laba, manajemen harus mampu 
melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap tiga faktor utama penentu 
laba, yaitu investasi, pendapatan dan biaya. Kenaikan pendapatan perusahaan 
harus disertai dengan kemampuan mengelola pemanfaatan sumber daya ekonomi 
untuk memperoleh pendapatan tersebut secara efektif dan efisien.  

Pengelolaan tersebut dapat terwujud apabila semua aktivitas yang dilakukan 
perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa merupakan aktivitas yang 
mempunyai nilai tambah (value added activities). Hal ini menuntut perusahaan 
untuk mampu mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak 
memberikan nilai tambah (non-value added activities). Dengan mengeliminasi 
aktivitas-aktivitas yang tidak menghasilkan nilai tambah tersebut maka biaya 
untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut semakin berkurang, sehingga 
meningkatkan daya saing perusahaan.  

Proses mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak 
memberi nilai tambah (value added activities) tersebut perlu didukung dengan 
perbaikan dalam bidang akuntansi manajerialnya. Teori modern yang telah 
ditemukan untuk mengatasi masalah ini antara lain adalah sistem pengalokasian 
biaya umum berdasarkan aktivitas (Activity-based Costing).  

Sukahati Chicken Processing merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
industri ayam potong olahan. Jenis-jenis produk yang dihasilkan antara lain: 
pertama, boneless yaitu boneless paha, boneless sayap, boneless dada  dan fillet. 
Kedua, whole chicken yaitu karkas utuh tanpa kepala dan kaki. Ketiga, chicken 
part yaitu paha utuh (whole leg), paha atas (thight), paha bawah (drum stick), 
sayap (wings), punggung (back) dan dada utuh (chicken breast). Keempat, parting 
(Wendy’s dan KFC). Kelima, Marinasi yaitu spicy dan mild. Adapun jeroan dan 
sejenisnya termasuk kedalam by product (hasil sampingan).  

Metode ABC (Activity-based Costing) dapat diterapkan untuk menelusuri 
aktivitas produksi di perusahaan Sukahati Chicken Processing. ABC digunakan 
untuk mengukur aktivitas produksi yang dilakukan oleh masing-masing bagian 
Sukahati Chicken Processing menimbulkan biaya. Hal ini dapat dianalisis dengan 
sistem ABC. Dengan pertimbangan kondisi di atas, maka perlu adanya suatu 
analisis biaya untuk menghasilkan produk di perusahaan Sukahati Chicken 
Processing dengan menggunakan metode Activity-based Costing (ABC).  

Penelitian ini bertujuan: pertama, menganalisis harga pokok produksi (HPP) 
masing-masing produk dengan metode Activity-based Costing dan 
membandingkannya dengan harga pokok produksi berdasarkan metode 
perusahaan; kedua, mengkaji aktivitas bernilai tambah (value added activities), 
tidak bernilai tambah (non-value added activites), dan non-value added activities 



yang diperlukan dalam proses produksi; ketiga mengkaji alokasi biaya overhead 
serta mengkaji tingkat efisiensi biaya yang dikeluarkan perusahaan. 

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode 
deskriptif. Data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber 
data berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Berdasarkan cara 
pengumpulannya, data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Data primer 
dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak yang representatif dan kompeten 
terhadap jenis data yang dibutuhkan. Selain itu, juga dilakukan pengamatan 
langsung terhadap jalannya proses produksi. Sedangkan untuk data yang termasuk 
data sekunder, diperoleh dari catatan atau laporan-laporan operasi perusahaan, 
seperti data rencana dan realisasi produk yang dihasilkan serta data rencana dan 
realisasi biaya. Dalam pengelolaan data digunakan software Microsoft Excel. 
Mekanisme pengolahan dan analisis data adalah sebagai berikut: (1) biaya-biaya 
overhead pabrik dianalisis; (2) menetapkan, merasionalkan, mengklasifikasikan, 
menganalisa dan mendokumentasikan aktivitas-aktivitas dalam proses produksi 
suatu produk, serta mengidentifikasi pemacu masing-masing jenis biaya yang 
ingin dialokasikan; (3) Komponen-komponen biaya produksi yang ada diuraikan 
atau diperinci ke aktivitas-aktivitas penyebab timbulnya biaya tersebut; (4) 
menggabungkan seluruh biaya-biaya yang telah teralokasi ke dalam pool-pool 
serta menentukan tarif pool; (5) pengalokasian biaya kedalam kelompok-
kelompok produk berdasarkan tarif masing-masing pool; (6) membagi total biaya 
overhead masing-masing produk dengan volume produk yang bersangkutan 
sehingga diperoleh BOP per kg; (7) penggabungan BOP per kg dengan biaya 
bahan baku dan tenaga kerja langsung; (8) penghitungan harga pokok produksi 
(HPP) masing-masing produk. 

Hasil-hasil analisis terhadap proses produksi dalam penelitian ini adalah 
terjadinya perbedaan harga pokok produksi (HPP) antara metode yang diterapkan 
perusahaan dengan metode Activity-based Costing. Beberapa produk (whole 
chicken, paha utuh, paha atas, paha bawah, sayap punggung , dada utuh, boneless 
sayap, boneless dada, dan fillet) mengalami overvalue, sedangkan yang lainnya 
(parting wendy’s, HCC, ABOB, spicy, mild dan boneless paha) mengalami 
undervalue. 

 Aktivitas-aktivitas yang menambah nilai dalam proses produksi di 
perusahaan Sukahati Chicken Processing adalah perusahaan Sukahati Chicken 
Processing memiliki peternakan sendiri walaupun tidak semua kebutuhan bahan 
baku dapat dipenuhi, sehingga harga bahan baku menjadi lebih murah dan mutu 
bahan baku menjadi seragam, perusahaan Sukahati Chicken Processing memiliki 
instalasi air sendiri (sumur artesis) sehingga menghemat biaya air untuk 
digunakan dalam proses produksi dibandingkan menggunakan air PAM, 
perusahaan Sukahati Chicken Processing memiliki divisi maintenance sendiri 
sehingga menghemat biaya pemeliharaan mesin. Aktivitas-aktivitas tidak bernilai 
tambah di perusahaan Sukahati Chicken Processing adalah sistem produksi 
perusahaan Sukahati Chicken Processing didasarkan pada pesanan pelanggan (job 
order), yang menyebabkan bagian produksi tetap harus berproduksi meskipun 
jumlahnya sedikit sehingga terjadi ketidakefisienan dalam proses produksi, biaya 
listrik untuk ruang pendingin mencapai Rp. 104.866.815. Hal ini sebenarnya dapat 
lebih diefisienkan dengan mengoptimalkan pemakaian ruangan pendingin, karena 
ruangan pendingin yang ada hanya berisi di bawah  50 % kapasitas ruangan. 



selain itu, Mesin air di perusahaan Sukahati Chicken Processing dihidupkan 
secara otomatis ketika jumlah air yang diperlukan sedikit/berkurang. Hal ini 
menyebabkan mesin air menjadi hidup-mati beberapa kali dalam sehari, padahal 
kapasitas pemakaian listrik ketika menghidupkan mesin air jauh lebih besar 
dibanding setelah hidup beberapa saat, sehingga menyebabkan ketidakefisienan 
pemakaian mesin air. 

Untuk mengeliminasi atau mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak 
bernilai tambah, perusahaan Sukahati Chicken Processing dapat melakukan 
beberapa strategi  berikut: pertama, perusahaan Sukahati Chicken Processing 
dapat mengoptimalkan bagian marketing untuk mencari konsumen baru sehingga 
tidak kekurangan pesanan produk; kedua, perusahaan dapat melakukan strategi 
pemakaian ruangan pendingin dengan memakai satu ruangan pendingin sampai 
optimal baru memakai ruangan pendingin yang lain apabila sudah optimal; ketiga, 
perusahaan dapat membuat bak air yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan 
produksi dalam satu hari, sehingga pemakaian listrik untuk mesin air bisa 
dikurangi. 

Beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 
pertama, terdapat perbedaan antara harga pokok produksi berdasarkan metode 
perusahaan dengan metode Activity-based Costing untuk semua produk yang 
diproduksi Sukahati Chicken Processing sehingga terjadi overvalue untuk 
beberapa produk dan undervalue untuk produk yang lainnya; kedua, untuk 
mengurangi ketidakefisienan proses produksi yang menggunakan sistem job 
order, perusahaan dapat mengoptimalkan divisi marketing untuk mencari 
konsumen baru sehingga tidak kekurangan pesanan; ketiga untuk mengurangi 
ketidakefisienan penggunaan cold storage, perusahaan dapat melakukan 
pengoptimalan penggunaan cold storage satu per satu; keempat, untuk 
mengurangi ketidakefisienan penggunaan listrik mesin air, perusahaan dapat 
membuat bak air untuk keperluan satu hari produksi.  

Beberapa saran yang direkomendasikan kepada manajemen perusahaan 
Sukahati Chicken Processing, adalah: pertama,  jika manajemen perusahaan 
memutuskan untuk menerapkan metode ABC, maka pelaksanaan dari sistem ini 
sebaiknya mendapatkan dukungan, tanggung jawab, dan komitmen dari berbagai 
pihak, mulai dari pimpinan puncak sampai karyawan secara keseluruhan; kedua 
agar pengalokasian biaya tenaga kerja langsung dapat dilakukan dengan metode 
ABC maka penugasan tenaga kerja langsung ini dilakukan lebih jelas; ketiga 
perusahaan Sukahati Chicken Processing perlu melakukan investasi, yaitu 
pengadaan peralatan komputer dan formulir-formulir yang lebih banyak untuk 
dapat menerapkan metode ABC; keempat, perubahan dapat dilakukan pada 
perusahaan , tetapi tidak secara radikal. Pihak Sukahati Chicken Processing 
selama menyiapkan sistem dan perangkat pendukung untuk penerapan ABC, 
dapat menggunakan metode yang lama sampai sistem dan pendukung benar-benar 
siap; kelima, manajemen perusahaan perlu melakukan beberapa perbaikan dalam 
beberapa hal berikut ini: Pemeliharaan mesin dilakukan secara teratur dan 
kontinyu sehingga mesin-mesin produksi terawat dengan baik, melakukan analisa 
ulang mengenai desain lay out ruang proses produksi dimana mesin-mesin dan 
sarana produksi ditempatkan sesuai dengan urutan pemanfaatan dalam proses 
produksi terutama di area boneless, marinasi dan parting; keenam, perusahaan 
Sukahati Chicken Processing perlu melakukan pelatihan untuk peningkatan 



sumber daya manusia berkaitan dengan metode Activity-based Costing sehingga 
perusahaan benar-benar siap menerapkan metode ini. 
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