
BAB I 

PENDAHULUAN 

Dikeluarkannya berbagai kebijaksanaan pemerintah, 

merupakan niat dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan 

industri dan memperlancar arus ekspor non-migas Indonesia. 

Kendatipun terjadi penurunan ekspor non-migas atau 

leveling-off pada tahun 1993, tetapi nilai ekspor untuk 

industri kayu olahan tingkat permintaannya masih relatif 

baik. Hal ini disebabkan karena adanya keunggulan kompara- 

tif yang dimiliki oleh produk-produk kayu tropis di Indo- 
nesia. 

Selama ini, secara umum dapat dikatakan bahwa indus- 
tri kita tidak bekerja pada tingkat effisiensi yang ting- 

gi, produktivitasnya rendah, kualitas produk dan pelayan 

juga sering menjadi sorotan. Hal ini disebabkan adanya 

subsidi dan proteksi pemerintah yang memberikan banyak 
kenikmatan. 

Padahal dengan ditanda-tanganinya GATT (General 

Agreement on Tariff and Trade), tingkat persaingan akan 

semakin ketat. Di tengah persaingan itu, hanya produk- 
produk yang betul-betul effisienlah yang mampu masuk dan 

bertahan didalam pasar. 

Menurut Bank Dunia, kesepakatan GATT apabila tidak 

diwaspadai akan berdampak buruk terhadap pendapatan ekspor 

9Indonesia. Diperkirakan Indonesia akan merugi 1,9 milyar 

dollar AS per tahun setelah tahun 2002. Selain itu Bank 

dunia juga meramalkan bahwa volume perdagangan dunia akan 
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bertumbuh 213 milyar dollar AS per tahun pada periode yang 

sama, tetapi pertumbuhan itu tidak kurang dari 60 persen 

dinikmati oleh negara-negara maju seperti Masyarakat 
Eropa, Jepang dan Amerika Serikat yang memperoleh akses 

pasar ke negara-negara berkembang. Sementara Cina diduga 

memperoleh tak kurang dari 80,7 milyar dollar AS atau 17 

persen. Hal ini menunjukan indikasi bahwa Indonesia dan 

perusahaan-perusahaan Indonesia akan menghadapi masa-masa 

yang genting dan sulit dalam bidang perekonomian (Ruddy, 

Kompas, 27 April 1994). 

Dalam rangka menyiasati berbagai kemungkinan itulah 

maka kuncinya sekali lagi harus mengupayakan secara terus 

menerus keunggulan bersaing (competitive advantage). 

Selain itu globalisasi akan menuntut pembenahan resources 

fisik maupun modal, kualitas produk sekaligus kualitas 

kerja dan kualitas sumberdaya insani. 

PT. "X" sebagai perusahaan industri kayu olahan, 

yaitu Daun pintu/Jendela dan Kusen, dengan target pasar 

lokal maupun ekspor sudah pasti akan terkena dampak dengan 

adanya perubahan tersebut. Sehingga di dalam era perdagan- 

gan yang semakin global ini, dituntut suatu menajemen yang 

global pula. Ini merupakan suatu tuntutan bisnis dalam 

Pasca-GATT. Ujung tombak untuk menghadapi perubahan terse- 
but tiada lain adalah para ekskutif dan manajer. 

Untuk meningkatkan daya-saing hasil produksinya 
tersebut, PT. "X" senantiasa melakukan peninjauan kembali 

terhadap seluruh sistemnya yang telah berjalan. Hal ini 

terlihat dari upaya PT. "X" untuk meningkatkan volume 

penjualan baik fisik maupun finansial. Misalnya dengan 

peningkatan produktivitas, peningkatan waktu penyelesaian 

(delivery time), peningkatan mutu produk dan penetapan 

harga jual yang sesuai dengan kondisi pasar dan biaya 

produksi, agar diperoleh keuntungan yang optimal. 



Henurut Buffa, tingkat kepuasan konsumen itu pada 
mumnya meliputi 3 dimensi, yaitu : (1). Biaya atau harga. 
,,isini konsumen mengharapkan suatu harga yang betul-betul 

sesuai. (2). Ketersediaan. Disini meliputi pelayanannya, 
yaitu mengenai waktu penyerahan/waktu tunggu. dan (3). 

xua1itas, yaitu mutu produk harus benar-benar terjamin. 

~ementara dipihak produsen mengharapkan suatu tingkat 

keuntungan yang optimal (optimal p r o f i t ) .  
Untuk menjembatani adanya bene f i t  yang diharapkan 

oleh kedua pihak itu tentunya memerlukan suatu model atau 

pendekatan yang handal, akurat dan rasional. Pendekatan 

itu adalah A c t i v i t y  Based Costing System, yaitu suatu 

sistem yang membebankan biaya produksi, terutama biaya 

overhead ke dalam produk dengan berdasarkan suatu aktivi- 

tas yang telah diserap oleh masing-masing produk yang 

dihasilkan. Untuk memenuhi kriteria pendekatan itu tentun- 

ya memerlukan perencanaan dan pengawasan biaya produksi. 

Perencanaan dan pengawasan tersebut, dilakukan melalui 

sistem biaya dan budgeting dengan menggunakan pendekatan 

sistem akuntansi (Horngren dan Harrison, 1992).  

PT. "Xtt sebagai perusahaan yang p r o f i t  oriented 
tentunya tingkat perolehan labanya sangat dipengaruhi oleh 

tingkat biaya produksi dan harga jual setiap produknya. 

Pada tingkat harga jual yang tetap dan unit cost yang 

lebih rendah akan diperoleh p r o f i t  margin yang lebih 

besar . 
Dalam sistem akuntansi biaya, konsep yang selama ini 

dipakai oleh PT. llXff adalah Standard Cost Method, yaitu 

semua actual c o s t  akan dibandingkan dengan standard cos t -  

nYa. Kemudian dianalisa beda biayanya (anal isa  var iance) .  
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Selama ini kebijaksanaan product costing, yang dianut 

oleh p~ . IIX" sudah diusahakan serelevan mungkin , artinya 
dasar alokasi yang dipilih sudah diusahakan merupakan 

cermin dari penyerapan biaya yang sebenarnya. Tetapi dalam 

beberapa elemen biaya masih berorientasi pada volume 

produksi untuk mencari biaya produksi per satuan output, 

sehingga terjadinya bias dalam menentukan pembebanan biaya 
ke dalam produk relatif masih memungkinkan, yang pada 

akhirnya menyebabkan distorsi atas informasi manajemen. 

Dengan pendekatan Activity Based Costing System ini, 

informasi internal bagi manajemen didalam mengambil kebi- 

jaksanaan menjadi lebih akurat. Sehingga manajemen produk- 

si bisa meningkatkan effisiensi dan bermanfaat bagi mana- 

jemen pemasaran dalam menentukan perencanaan strateginya 

untuk menghadapi persaingan yang semakin tajam. 

Studi geladikarya ini dilakukan dengan tujuan sebagai 

berikut : 

- Melakukan perhitungan harga pokok produksi Daun Pintu/ 

Jendela dan Kusen dengan Activity Based-Costing System. 

- Menganalisa perbedaan antara metode product costing yang 
selama ini dianut oleh PT. "XnV dengan hasil perhitungan 

menurut Activity Based-Costing System dan menilai sampai 

sejauh mana tingkat distorsi telah terjadi. 

- Mengetahui apa penyebab dari pada distorsi tersebut. 

D. KEGUNAAN STUD1 

Selain itu, penelitian ini merupakan peluang untuk 

diskusi dalam rangka mempertemukan serta menerapkan teori 

Activity Based-Costing System ke dalam suatu aktivitas 

bisnis secara nyata. 



Bagi perusahaan (host  company), hasil kegiatan ini 
&pat dipergunakan sebagai suatu penyempurnaan, inovasi 

ataupun perubahan. Dalam arti yang lebih luas, inovasi 
bukan saja penemuan tehnologi baru, tetapi juga meliputi 

rnetode dan cara-cara baru untuk melakukan sesuatu. Karena 

dipandang dari segi strategi perusahaan, keunggulan kompe- 

titif itu secara fundamental tumbuh dari suatu penyempur- 

naan, inovasi dan perubahan (Porter, 1990). Manifestasi 

dari pada inovasi bisa merupakan inovasi produk maupun 

inovasi proses (Wlffa,  1990). Inovasi produk yaitu usaha 

menghasilkan produk baru ataupun produk yang ditingkatkan 

dan inovasi proses adalah menyangkut usaha untuk mempen- 

qaruhi tehnologi dalam menghasilkan produk dengan biaya 

yang lebih rendah, kualitas yang lebih baik atau mempen- 

qaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dengan 

lebih effektif. 

Jadi penerapan Act iv i ty  Based Costing System ini 
merupakan suatu inovasi proses, yaitu cara baru dalam 

aenqembangan penghitungan biaya produksi dan harga pokok 

iuksi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif (compe- 

[ve advantage) perusahaan. 




