
BAB I. PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong terwujudnya 

globalisasi. Perkembangan ini mendorong dengan cepat perusahaan-perusahaan di 

Indonesia ke dalam kancah persaingan dengan perusahaan-perusahaan asing yang 

telah lama dan berpengalaman dalam dunia bisnis. Dalam menghadapi persaingan 

di era peradangan bebas, perusahaan di Indonesia masih memerlukan proteksi dari 

pemerintah agar dalam jangka panjang dapat memerangkan persaingan dengan 

perusahaan asing yang mampu menghasilkan produk dan jasa dengan lebih 

efisien. Namun dengan perlindungan yang terus menerus kepada perusahaan 

Indonesia, tidak akan baik terhadap pertumbuhan jangka panjang industrialisasi di 

Indonesia. Sehingga strategi yang tepat adalah menjadi perusahaan fleksibel 

dalam memenuhi kebutuhan consumen, menghasilkan produk dan jasa yang 

bermutu, dan cost effective, sehingga perusahaan di Indonesia memiliki 

kemampuan bertahan dan berkembang dalam menghadapi persaingan global. 

Sejas krisis moneter tahun 1998, perkembangan industri di Indonesia mulai 

mengalami peningkatan hingga sekarang, salah satunya adalah industri furnitur. 

Untuk dapat bertahan dalam industri ini, perusahaan harus selalu mampu 

mengikuti perkembangan harga, inovasi model, kualitas produk, pelayanan dan 

lain-lain. Perusahaan yang tidak memiliki keunggulan bersaing cenderung akan 

tersingkir.  

Perkembangan ekspor produk furnitur Indonesia selama lima tahun 

mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,24%, dimana pada tahun 2000 
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produksi tumbuh sebesar 22,5 %, namun tahun 2001 terjadi penurunan sebesar 

6,23 %. Penurunan dapat dipengaruhi oleh model, kualitas maupun harga yang 

tidak bersaing. Berdasarkan data BPS, maka berikut ini dapa dilihat nilai ekspor 

produk furnitur Indonesia dari tahun 1999-2003. 

Tabel 1. Nilai Ekspor Produk Furnitur Indonesia (1999-2003) 
 

Tahun Nilai (US$ juta) Perubahan (%) 
1999 1.231 - 
2000 1.508 22,5 
2001 1.414 -6,23 
2002 1.502 6,22 
2003 1.558 3,73 

Rata-rata (%) 1.422,6 5,24 
Sumber: Badan Pusat Statistika, 2004 

Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia merupakan potensi pasar 

bagi produk furnitur, salah satunya spring bed (kasur pegas). Sehingga 

bermunculan produk-produk luar negeri dengan berbagai keunggulan seperti 

kenyamanan, desain dan teknologi modern. Pemain-pemain utama dalam bisnis 

spring bed adalah Florence, Romance, Dunlopillo, King Koil, Cosisoft, dan 

Bigland. Semua produsen melepaskan produk ke pasar dengan menyasar semua 

segmen, sehingga sulit untuk mengetahui siapa yang dominan menguasai pasar 

spring bed karena produk dari sebuah merek ada di semua kelas.   

Meningkatnya persaingan dalam bisnis spring bed, menuntut perusahaan 

untuk bersaing dalam harga yang terjangkau oleh konsumen secara luas. 

Persaingan ini dapat dimenangkan, apabila produksi yang dicapai efisien sehingga 

akan memberikan biaya produksi yang lebih rendah serta harga jual yang lebih 

kompetitif. Perusahaan juga harus memiliki kemampuan bertahan dan 

berkembang, yaitu dengan memiliki respon yang cepat dan fleksibel dalam 
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memenuhi kebutuhan konsumen, menghasilkan produk dan jasa yang bermutu 

serta cost effective. Untuk menjadi perusahaan yang cost effective, manajemen 

harus senantiasa meningkatkan aktivitas-aktivitas yang menambah nilai (value 

added activities) dan mengurangi atau bahkan menghilangkan aktivitas-aktivitas 

yang tidak menambah nilai (non value added activities) yang tidak diperlukan, 

sehingga konsumen hanya dibebani biaya-biaya untuk menambah nilai. 

PT XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang 

furnitur dengan tiga produk utama plastik, busa, dan spring bed. Khusus untuk 

produk spring bed, PT XYZ memiliki lima kelas produk, yaitu Bigland Platinum, 

Bigland Silver, Bigland Golden, Bigdream/Marcel dan Bigland Twin. Bigland 

Paltinum memiliki tujuh jenis produk, diantaranya Kasur Panel, Kasur Big 

Pocket, Kasur King Pocket, Kasur Full Latex, Kasur Pocket Latex, Divan, dan 

Sandaran. Bigland Silver, Bigland Golden, dan  Bigdream/Marcel memiliki tiga 

jenis produk, yakni Kasur Panel, Divan, dan Sandaran. Sedangkan Bigland Twin 

memiliki tiga jenis produk, yaitu Twin Atas, Twin Bawah, dan Sandaran, seperti 

terlihat pada Lampiran 1. Dalam menetapkan harga pokok produksi, umumnya 

perusahaan menerapkan metode konvensional (full costing). 

Pada perusahaan yang menghasilkan bermacam-macam produk 

(multiproduct) ada kecenderungan terjadi penyimpangan biaya dalam penentuan 

harga pokok produksi bila menggunakan metode konvensional. Selama ini PT 

XYZ  masih menggunakan metode konvensional untuk menentukan harga pokok 

produknya. Konsep konvensional dalam alokasi  biaya membebankan overhead  

berdasarkan satu pool (misalnya jam mesin atau jam kerja karyawan) kepada 

semua produk. Tetapi untuk perusahaan yang menghasilkan yang bermacam-
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macam produk maka pembebanan tersebut menjadi tidak adil, karena produk-

produk tersebut dipaksa untuk menerima biaya yang bukan menjadi bebannya. 

Dengan pembebanan biaya overhead hanya berdasarkan jam mesin atau jam kerja 

karyawan, mengakibatkan perusahaan tidak dapat mengidentifikasi dan 

mengetahui aktivitas yang menyebabkan sumberdaya yang digunakan, sehingga 

tidak dapat mengkalkulasi biaya atas aktivitas tersebut.  

Mengingat persaingan yang ketat dalam industri furnitur, khususnya spring 

bed, perusahaan harus menetapkan harga bersaing bagi produknya, dimana 

ketepatan dalam perhitungan harga pokok produknya menjadi hal yang sangat 

penting. Biaya yang dianggarkan dengan metode Activity-Based Costing (ABC) 

diharapkan akan mendekati biaya aktual daripada biaya dengan sistem 

konvensional. Dengan mengetahui harga pokok produk yang akurat, maka 

perusahaan dapat mengetahui produk-produk yang memiliki potensi demand yang 

tinggi dan juga menghasilkan laba yang tinggi serta memiliki potensi untuk 

dikembangkan. Selain itu, dengan menerapkan metode ABC, perusahaan dapat 

melakukan pengendalian terhadap aktivitas-aktivitas yang tidak menambah nilai, 

dimana mengacu kepada pengendalian biaya agar efektif. Oleh karena itu, 

penerapan metode ABC diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

menetapkan harga pokok produksi yang lebih cermat dan mampu untuk 

memperbaiki posisi persaingannya di pasar, serta mengeliminasi penyimpangan 

biaya yang diakibatkan oleh penerapan metode konvensional selama ini.  
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1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Pemacu biaya (cost driver) apa saja yang digunakan dalam menentukan 

harga pokok produksi spring bed?  

2. Bagaimana alokasi biaya overhead pabrik terhadap produk spring bed? 

3. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi masing-masing tipe 

produk spring bed berdasarkan metode ABC dan apakah terdapat 

perbedaan antara harga pokok produksi berdasarkan metode ABC 

dengan perhitungan perusahaan selama ini? 

4. Bagaimana dampak penetapan harga pokok produksi berdasarkan  

metode  ABC terhadap laba/rugi setiap tipe produk spring bed? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Menentukan pemacu biaya (cost driver) yang tepat bagi setiap biaya 

produksi spring bed. 

2. Menganalisis alokasi biaya overhead pabrik terhadap produk spring bed 

yang dihasilkan perusahaan. 

3. Menentukan harga pokok produksi masing-masing tipe produk spring 

bed dengan metode ABC dan membandingkan dengan hasil perhitungan 

harga pokok yang diterapkan perusahaan. 

4. Menganalisis besarnya laba atau rugi dari setiap produk spring bed yang 

terkait dengan perhitungan harga pokok produksi.  
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1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pihak 

manajemen perusahaan mengenai penerapan sistem ABC dalam 

menganalisis biaya produksi serta perbedaannya dengan sistem 

konvensional. Perusahaan akan memperoleh informasi biaya produksi 

yang akurat yang dapat digunakan dalam fungsi perencanaan, 

pengendalian, serta pengambilan keputusan secara akurat, sehingga 

perusahaan diharapkan mampu menghadapi persaingan dunia usaha 

secara optimal.   

2. Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui sejauh mana teori yang 

diperoleh penulis terutama di bidang akuntansi manajerial dapat 

diterapkan dalam praktek nyata di dunia bisnis.  

 

1.5.  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah dibatasi pada akuntansi manajerial yang 

menginventarisasi aktivitas-aktivitas yang membebani produk spring bed dan 

kemudian menghitung perbedaan alokasi biaya overhead berdasarkan aktivitas 

yang selanjutnya menentukan harga pokok produksi per unit setiap produk spring 

bed. 




