
I. PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, setiap perusahaan dituntut tidak 

hanya sebagai institusi pencipta kekayaan tetapi jauh lebih dari itu, perusahaan 

dituntut untuk mampu menjadi institusi pelipat ganda kekayaan. Suatu perusahaan 

yang memiliki motif menghasilkan laba, penciptaan kekayaannya diwujudkan 

melalui laba yang dihasilkan dari bisnis yang dijalankan organisasi tersebut. 

Laba perusahaan diperoleh dari selisih pendapatan yang dihasilkan dari 

penjualan produk atau jasa kepada customer dengan biaya yang dikeluarkan atau 

terjadi dalam usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Selain itu, 

manajemen perusahaan juga tidak hanya dituntut untuk menghasilkan pendapatan 

yang lebih besar dari biaya saja, tetapi harus mampu menghasilkan laba yang 

memadai ditinjau dari jumlah investasi yang digunakan.  

Untuk menjamin usaha yang dilakukan perusahaan dalam menghasilkan laba, 

manajemen perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan pengendalian 

terhadap tiga faktor utama penentu laba, yaitu investasi, pendapatan dan biaya. 

Informasi biaya mencerminkan kemampuan manajemen perusahaan 

melaksanakan pengelolaan terhadap aktivitas bisnis perusahaan tersebut. Untuk 

menghasilkan laba yang memadai, kenaikan pendapatan perusahaan harus disertai 

dengan kemampuan mengelola pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk 

memperoleh pendapatan tersebut. 

Kemampuan manajemen perusahaan mengelola pemanfaatan sumber daya 

ekonominya secara efektif dan efisien menjadi modal dalam memenangkan 
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persaingan bisnis. 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) terhadap produk 

atau jasa yang dihasilkan. 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.  

Dalam proses mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak mempunyai nilai 

tambah, diperlukan ketersediaan informasi yang akurat. Informasi ini dibutuhkan 

untuk menentukan seberapa besar biaya yang dikonsumsi oleh produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. 

Sukahati Chicken Processing merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

industri pemotongan ayam. Perusahaan menyediakan ayam yang sudah bersih, 

sehat dan halal. Jenis-jenis produk yang dihasilkan Sukahati Chicken Processing 

antara lain: pertama, boneless yaitu potongan daging tanpa tulang. Jenis boneless 

yang ada di Sukahati Chicken Processing adalah boneless paha, boneless sayap, 

boneless dada  dan fillet. Kedua, whole chicken yaitu karkas utuh tanpa kepala dan 

kaki. Ketiga, parting yaitu karkas yang telah dipotong menjadi beberapa bagian. 

Produk parting dibagi lagi sesuai spesifikasi customer-nya. Parting biasa, yaitu 

parting paha utuh (whole leg), paha atas (thight), paha bawah (drum stick), sayap 

(wings), punggung (back) dan dada utuh (chicken breast). Parting untuk customer 

Wendy’s, parting untuk KFC terdiri dari HCC dan ABOB. Adapun jeroan dan 

sejenisnya termasuk kedalam by product (hasil sampingan). Hasil sampingan 
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selanjutnya tidak dimasukkan kedalam produk yang dianalisis.  Produk-produk 

yang dihasilkan oleh  Sukahati Chicken Processing didistribusikan ke beberapa 

perusahaan katering, hotel, restoran serta beberapa pasar lokal. 

Menghadapi persaingan harga, Sukahati Chicken Processing dituntut untuk 

menciptakan produk yang cost-effective. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam beroperasi. Efisiensi dan 

efektifitas perusahaan dalam beroperasi dapat dilakukan dengan cara 

mengidentifikasi setiap aktivitas dalam perusahaan yang kemudian ditelusuri 

apakah memberikan kontribusi nilai kepada produk yang dihasilkan atau tidak. 

Penelusuran ini dilakukan agar perusahaan mampu menganalisa biaya yang 

kemudian dapat dilakukan pengendalian untuk mencapai efisiensi perusahaan. 

Aktivitas-aktivitas yang dianalisa tersebut meliputi aktivitas dari mulai 

pengadaan bahan baku (ayam hidup), proses pemotongan, proses pembersihan 

sampai mengantarkan produk ke konsumen, dimana semua aktivitas-aktivitas 

tersebut menimbulkan biaya. Apabila biaya-biaya yang disebabkan oleh aktivitas 

tersebut dapat dikendalikan, maka efisiensi perusahaan akan tercapai. 

Untuk mengatasi masalah 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).  

Activity-based Costing (ABC) mengendalikan biaya melalui penyediaan 

informasi tentang aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya. Biaya dapat 

dikurangi secara signifikan melalui pengelolaan berbasis aktivitas (Activity-based 

Management). Hasil yang diperoleh dari pengelolaan terhadap aktivitas adalah 
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improvement terhadap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk atau 

jasa, sehingga akibatnya biaya untuk menghasilkan produk atau jasa semakin 

berkurang (Mulyadi, 2003). 

Metode ABC (Activity-based Costing) ini dapat diterapkan untuk menelusuri 

aktivitas produksi Sukahati Chicken Processing. Seberapa jauh 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 dalam 

melakukan aktivitas produksinya dengan menggunakan Activity-based Costing 

(ABC). Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah aktivitas yang dilakukan oleh 

Sukahati Chicken Processing dalam memproduksi ayam potong tersebut sudah 

pada tingkat yang efisien, sehingga keuntungan yang diperolehnya akan optimal.  

 

 Rumusan Masalah 

Selama ini perusahaan Sukahati Chicken Processing masih menggunakan 

metode akuntansi biaya konvensional dalam menentukan biaya untuk 

menghasilkan produknya, dimana penentuan alokasi biaya overhead masih 

menggunakan satu ukuran yang belum tentu proporsional dengan konsumsi 

sumber daya yang diserap produk tersebut. Cara penentuan tersebut pada akhirnya 

akan menghasilkan informasi biaya yang mengandung cost distortion. Selain itu, 

selama ini belum pernah dilakukan analisis biaya yang  dikonsumsi oleh masing-

masing produk yang dihasilkan perusahaan Sukahati Chicken Processing. 
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Berdasarkan hal tersebut diatas, maka identifikasi dan perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah terdapat perbedaan antara harga pokok produksi (HPP) masing-

masing produk berdasarkan perhitungan metode Activity-based Costing 

dengan metode perusahaan? 

b. Aktivitas-aktivitas apa saja yang dapat memberi nilai tambah (value added 

activities) dan yang tidak memberi nilai tambah (non-value added 

activities)? 

c. Bagaimana mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak mempunyai nilai 

tambah (non-value added activities), memperbaiki dampak dan mutu 

aktivitas serta membuat aktivitas lebih efisien? 

 

 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Menganalisa harga pokok produksi (HPP) masing-masing produk dengan 

metode pembiayaan berdasarkan aktivitas dan membandingkannya dengan 

harga pokok produksi berdasarkan metode perusahaan. 

b. Mengkaji aktivitas-aktivitas value added, non-value added, maupun non-

value added yang diperlukan dalam proses produksi. 

c. Mengkaji alokasi biaya overhead serta mengkaji tingkat efisiensi biaya 

yang dikeluarkan perusahaan. 
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 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari dilakukannya penelitian ini 

adalah: 

a. Memberikan masukan kepada pihak manajemen Sukahati Chicken 

Processing mengenai analisis biaya produksi berdasarkan metode Activity-

based Costing (ABC). 

b. Memberikan saran alternatif bagi manajemen perusahaan berkaitan dengan 

aktivitas penambah nilai (value added activity) dan aktivitas yang tidak 

menambah nilai (non-value added activity). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




