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1.1. Latar Belakang 

Suatu perusahaan yang ingin tetap bertahan dan mampu bersaing di era 

global harus memiliki strategi dan kebijakan yang tepat.  Salah satu strategi dan 

kebijakan yang harus ditetapkan perusahaan adalah kebijakan tentang 

penentuan harga pokok produk yang dihasilkan perusahaan.  Menurut Tunggal, 

(1992), sistem akuntansi manajerial konvensional dianggap gagal untuk 

menyediakan informasi yang cocok, tepat waktu, dan terinci mengenai 

pelaksanaan aktivitas yang diperlukan oleh para manajer untuk mengendalikan 

biaya dengan lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan produktivitas.  

Dalam metode konvensional, biaya overhead pabrik dihitung dengan 

jumlah unit produk yang dihasilkan, yang pada akhirnya akan menghasilkan 

informasi biaya yang mengandung cost distortion.  Karena pada dasarnya biaya 

dialokasikan secara tidak langsung kepada produk dengan menggunakan suatu 

dasar/patokan yang belum tentu proporsional dengan konsumsi sumber daya 

yang diserap produk tersebut. Oleh karena itu penentuan harga pokok dengan 

metode konvensional dengan tidak menggambarkan penentuan harga pokok 

produksi yang akurat atau riil yang berdampak pada penawaran harga jual yang 

tidak kompetitif. 

Penentuan harga pokok dengan metode activity-based costing (ABC) 

ditujukan untuk memberikan informasi harga pokok produksi yang akurat bagi 

kepentingan manajemen dengan mengukur secara cermat konsumsi semua 

sumber daya ekonomi dalam setiap aktivitas yang digunakan untuk 

menghasilkan setiap jenis produk.  ABC memfokuskan pada semua fase desain 

dan pengembangan produk sampai dengan penyerahan produk pada konsumen.  
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Jadi harga pokok produksi suatu produk terbentuk dari semua kegiatan yang 

mengkonsumsi sumber daya produk (dari desain produk sampai penyerahan 

kepada konsumen) yang pengalokasiannya ke dalam produk secara 

proporsional. 

 PT Yummy Food Utama (YFU) adalah perusahaan pengolahan susu, 

khususnya kelas produk soft fresh cheese, yaitu keju, krim dan yoghurt. Sebagai 

produsen perintis di Indonesia, PT  YFU bersaing dengan produsen-produsen 

lokal maupun dari luar negeri. Pertumbuhan industri-industri dan perkembangan 

diversifikasi produk-produk susu menyebabkan persaingan semakin ketat. 

Tingginya tingkat persaingan ini, memaksa perusahaan untuk mengubah cara 

pengoperasian usahanya agar dapat terus bertahan, misalnya mengganti mesin-

mesin yang sudah tidak efisien, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan 

biaya produksi. Perubahan-perubahan tersebut harus ditunjang dengan informasi 

biaya yang akurat termasuk juga dalam hal informasi mengenai proses produksi 

dan sumber daya yang dikonsumsi untuk menghasilkan produk. Sistem 

akuntansi konvensional yang selama ini diterapkan perusahaan dirasakan sudah 

tidak mampu lagi memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk tujuan 

tersebut. 

Produk yang dihasilkan PT Yummy Food Utama dikelompokkan menjadi: 

1. Produk Keju Lunak, terdiri dari : 

a. Cream Cheese 

b. Feta Cheese 

c. Ricotta Cheese 

d. Goat Cheese (dari susu kambing) 

2. Produk Krim Yummy, terdiri dari : 

a. Sour Cream 
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b. Creme Fraiche 

c. Mascarpone 

3. Produk Yoghurt  

 

Tingginya tingkat keragaman produk-produk ini juga menjadi dasar perlunya 

penerapan sistem ABC, dengan demikian dapat dihasilkan informasi yang akurat 

dan relevan untuk menentukan harga pokok produksi tiap-tiap jenis produk 

tersebut. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Akuntansi biaya konvensional membebankan biaya overhead pabrik 

kepada produk atas dasar tarif tertentu (volume based system). Dalam metode 

ini, biaya overhead pabrik dihitung dengan jumlah unit produk yang dihasilkan, 

yang pada akhirnya akan menghasilkan informasi biaya yang mengandung cost 

distortion.  Karena pada dasarnya biaya dialokasikan secara tidak langsung 

kepada produk dengan menggunakan suatu dasar/patokan yang belum tentu 

proporsional dengan konsumsi sumber daya yang diserap produk tersebut. 

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

yang ada sebagai berikut : 

1. Bagaimana alokasi biaya overhead pabrik terhadap produk yang 

dihasilkan ? 

2. Berapa Harga Pokok Produksi masing-masing produk dengan 

menggunakan metode activity-based costing ? 

3. Berapa besar distorsi biaya produk didasarkan akuntansi perusahaan 

saat ini (metode konvensional) dibandingkankan dengan metode 

activity-based costing ? 

4. Bagaimana kinerja dan efisiensi dapat dicapai dengan analisis aktivitas? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, dapat dikemukakan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Menentukan alokasi biaya overhead pabrik terhadap produk yang 

dihasilkan. 

2. Menentukan Harga Pokok Produksi masing-masing produk dengan 

menggunakan metode activity-based costing. 

3. Menentukan besarnya distorsi biaya produk didasarkan akuntansi 

perusahaan saat ini (metode konvensional) dibandingkankan dengan 

metode activity-based costing. 

4. Mengukur kinerja dengan mengetahui aktivitas-aktivitas yang 

memberikan value added, dan non value added untuk upaya 

pencapaian efisiensi. 
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