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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan didirikan agar tumbuh dan berkembang sehingga akan 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya tiagi pemilik, karyawan, 

maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan tersebut. 

Dengan semakin pesatnya perkembangan sektor transportasi dan 

telekomunikasi, semakin banyak barang-barang luar negeri yang rnasuk 

membanjiri pasar lndonesia, demikian pula barang-barang lndonesia 

dengan cepat memasuki pasar luar negeri. Perkembangan ini rnendorong 

perusahaan-perusahaan di lndonesia masuk ke dalam persaingan dengan 

perusahaan-perusahaan asing, yang telah lebih lama dan berpengalaman 

dalarn dunia bisnis. Menurut Mulyadi (1997), ada dua strategi untuk 

menghadapi pesaing-pesaing kelas dunia dalarn bisnis. Pertama 

memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan lndonesia 

dalam menghadapi persaingan dari luar negeri. Kedua, menjadikan 

perusahaan-perusahaan di lndonesia memiliki daya saing tinggi jangka 

panjang dalam menghadapi persaingan global. Jika perusahaan di 

lndonesia tidak memperoleh perlindungan yang memadai dari pemerintah, 

agak sulit bagi mereka dalam jangka panjang memenangkan persaingan 

dengan. perusahaan-perusahaan asing, yang urnumnya mampu 

menghasilkan produk dan jasa dengan efisiensi produksi yang tinggi. 



Namun, dengan proteksi yang diberikan secara terus-rnenerus, 

perusahaan-perusahaan lndonesia tidak akan memiliki daya saing jangka 

panjang dalarn menghadapi pasar global. Oleh karena itu, strategi yang 

cocok adalah dengan rneningkatkan daya saing jangka panjang 

perusahaan-perusahaan lndonesia di dalarn menghadapi persaingan 

pasar dunia. Hanya dengan membuat perusahaan-perusahaan fleksibel 

dalam memenuhi kebutuhan konsumen, menghasilkan produk dan jasa 

yang bermutu, serta cost-effective, mereka akan merniliki kemarnpuan 

bertahan dan berkembang dalam menghadapi persaingan yang bersifat 

global. Hal ini selain bermanfaat bagi pernilik perusahaan, juga akan 

bermanfaat bagi karyawan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan 

perusahaan. 

Pengendalian biaya adalah salah satu faktor penting dalam 

menghadapi persaingan. Dengan mengendalikan biaya-biaya yang dapat 

dikendalikan (controllable cost) dengan seefisien mungkin, diharapkan 

harga pokok produksi dapat ditekan serendah mungkin, sehingga harga 

jualnya akan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang 

telah rnelakukan efisiensi biaya. 

lndustri furnitur di lndonesia saat ini mengalami perturnbuhan yang 

cukup pesat. Berdasarkan laporan dari Biro Pusat Statistik (1999) ekspor 

Furniture and parts rneningkat dari tahun 1998 sebesar USD.353,8 juta 

(FOB) rnenjadi sebesar USD.1.230,6 juta (FOB) pada tahun 1999. 

Pertumbuhan ekspor tersebut menjadikan industri furniture and parts 



rnenduduki urutan kedua perturnbuhan terbesar dari keseluruhan ekspor 

non oil dan gas nasional. Hal ini berarti bahwa antara tahun 1998 sarnpai 

dengan tahun 1999 berrnunculan perusahaan yang bergerak di bidang 

industri furnitur dengan konsentrasi ekspor. Apabila dilihat dari ekspor non 

migas rnenurut golongan barang periode April 2000 (BPS, 2000), terjadi 

peningkatan sebesar 47,72% dari periode Januari - Juli 1999 sebesar 

USD.636,6 juta pada periode Januari - Juli 2000 rnenjadi sebesar USD. 

940,4 juta. Dilihat dari sisi peranannya terhadap total ekspor non rnigas, 

ekspor furnitur dan perabotan rurnah berperan sebesar 3,48%. 

Sedangkan pada periode Januari - Pebruari 2000 peranan industri furnitur 

rneningkat rnenjadi sebesar 4,06% dari total ekspor produk rnanufaktur 

periode Januari - Pebruari 2000 dengan nilai ekspor furnitur sebesar 

USD.253,9 juta. 

PT. Anita Vira Andika adalah perusahaan yang bergerak dalam 

industri furnitur berbahan baku sebagian besar rotan. Secara keseluruhan 

hasil produksinya untuk tujuan ekspor berdasarkan pesanan dengan nilai 

ekspor pada tahun 1998 sebesar USD.3.935 ribu. 

Perusahaan berlokasi di Jalan Sidorejo, Krian, Sidoarjo, Jawa 

Tirnur, dirnana total ekspor furnitur untuk propinsi Jawa Tirnur terlihat pada 

Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 tersebut, walaupun rneubel berbahan baku 

kayu masih .menjadi produk ekspor unggulan, narnun rneubel berbahan 

baku rotan rnerniliki peluang yang cukup besar untuk rnerebut pangsa 



ekspor rneubel yaitu rnelalui perbaikan kualitas yang salah satunya adalah 

dengan penetapan harga pokok yang bersaing. 

Tabel 1. Perkernbangan Ekspor Meubel Jawa Tirnur 
Tahun 1992 s.d. 1998 

Surnber : Asrnindo (1998) 

Saat ini PT. Anita Vira Andika rnenetapkan harga pokok 

berdasarkan full costing, dengan pertirnbangan lebih rnudah rnenghitung 

harga pokok produksi per unit. Dengan dernikian penetapan harga jual 

akan lebih rnudah ditentukan dengan rnarjin yang diinginkan terhadap 

harga pokok produksi per unit. 

Perusahaan yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan pesanan 

rnernerlukan sistern penetapan harga pokok yang seakurat rnungkin. 

Penetapan harga pokok produksi dengan sistern biaya berbasis aktivitas 

akan dapat rnencegah distorsi biaya dari produk yang seharusnya 

rnenerirna narnun dibebankan kepada produk lain. Selain itu dalarn ha1 

pengelolaan persediaan akan tepat waktu, sehingga persediaan bahan 

baku dan bahan penolong dapat dilakukan serninirn rnungkin tanpa 

rnengganggu kelancaran proses produksi. Dalarn segi kualitas penerapan 



sistem biaya berbasis aktivitas akan menghasilkan produk yang 

berkualitas karena mudah dilakukan pengawasan dan pengendalian 

terhadap aktivitas proses produksi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas, maka 

dapat dirumuskan perrnasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perusahaan menetapkan harga pokok produksi saat ini ? 

2. Bagairnana harga pokok produksi untuk setiap produk berdasarkan 

sistem biaya berbasis aktivitas ? 

3. Bagaimana dampak penetapan harga pokok produksi perusahaan 

dengan harga pokok produksi berbasis aktivitas terhadap laba kotor 

perusahaan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah 

disebutkan, maka tujuan umurn penelitian ini adalah mencari alternatif 

perhitungan harga pokok yang dianggap lebih tepat untuk diterapkan di 

perusahaan. 

Untuk menjawab perrnasalahan penelitian, tujuan umurn tersebut 

dirinci ke dalam tujuan-tujuan yang lebih spesifik, yaitu : 

1. Mengevaluasi perhitungan harga pokok yang selama ini diterapkan di 

perusahaan. 



2. Melakukan analisis perhitungan harga pokok berdasarkan aktivitas. 

3. Mernbandingkan hasil perhitungan harga pokok berdasarkan aktivitas 

dengan perhitungan harga pokok yang telah dilakukan perusahaan 

selarna ini. 

4. Mernberikan rekornendasi rnetode perhitungan harga pokok yang 

sebaiknya diterapkan oleh perusahaan di rnasa yang akan datang 

beserta irnplikasinya terhadap manajernen. 

D. Manfaat dan kegunaan Penelitian 

Penelitian diharapkan akan berrnanfaat khususnya bagi 

perusahaan terutarna untuk rnernberikan garnbaran kepada pihak 

rnanajernen perihal manfaat penetapan Harga Pokok Berbasis Aktivitas 

dalarn menghadapi persaingan. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah rneneliti dan rnenghitung harga 

pokok produksi furnitur per unit yang diproduksi dalarn bulan Maret 2001, 

khususnya yang berbahan baku rotan. Hal ini disebabkan karena produksi 

pada bulan Maret 2001 terjadi di atas kapasitas normal yang ditandai 

dengan adanya pesanan yang di borongkan ke pihak luar, seperti terlihat 

pada Table 2. 



Tabel 2. Daftar Pesanan I Borongan Luar Maret 2001 

~ n i v e i s a l  
St. Croix Arm Chair 

2. Sangrilla Arm Chair I 
No. 1 Pembeli I Items 

~aledbscope 
3. 1 Laci Low Shelf 

Jumlah 

794 pcs 
2.413 pcs 

Sub Total 3.207 pcs 

I I 

75 pcs 
Sub Total 

Atas perhitungan rnenggunakan metode basis aktivitas ini, hasilnya 

akan disampaikan kepada pihak rnanajernen perusahaan yang 

implernentasinya diserahkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan. 

95 pcs 
140 pcs 
35 pcs 
40 pcs 
80 pcs 
25 pcs 
20 pcs 

435 pcs 
3.717 pcs 

Otto ~ e r s a n d  

Sumber : PT.Anita Vira Andika 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Undersink 2 doors 
High Shelf 4 doors 
Hanging Shelf 1 door 
Shelf 1 door 
High Shelf 2 doors 
Shelf 2 doors 
Hanging Shelf 

Sub Total 
Grand Total 




