
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia 

semakin bervariasi.   Susu olahan adalah salah satu jenis minuman yang 

telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sudah sejak lama dan dikenal 

memiliki nilai gizi yang cukup tinggi.  Susu sangat bermanfaat bagi kesehatan 

manusia, dimana susu dikenal sebagai salah satu sumber protein bagi tubuh. 

Masyarakat Indonesia masih banyak yang menganggap susu 

sebagai barang mewah karena harga susu olahan di Indonesia masih 

tergolong mahal.  Hal ini karena produksi susu segar (freshmilk) nasional  

belum dapat memenuhi permintaan bahan baku untuk industri susu dalam 

negeri.  Oleh karena itu,  impor susu baik dalam bentuk bahan baku maupun 

susu olahan masih cenderung meningkat.   

Tabel 1.  Jumlah Permintaan SSDN, Produksi SSDN, dan Realisasi 
Impor  Susu Olahan Tahun 1996 – 2000 
 

Tahun 
Permintaan 

SSDN 
(Juta Liter) 

Produksi  
SSDN 

(Juta Liter)

Pertumbuhan 
(%) 

Impor 
(Juta Liter) 

Pertumbuhan 
(%) 

1996 1.921,543 453,071 - 89,390  
1997 292,418 435,099 -3,97 83,442 -6,65 
1998 2.773,824 385.515 -11,40 67,868 -18,66 
1999 2.718,228 447,772 16,15 92,738 36,64 
2000 2.950,581 509,033 13,68 164,743 77,64 
Rata2   2,89  16.06 
Sumber:  Depperindag (2001) 
               (SSDN = Susu Segar Dalam Negeri) 

Mahalnya harga produk susu olahan ini menyebabkan konsumsi 

susu per kapita di Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara 

lainnya.  Pada tahun 2001, konsumsi susu olahan di Indonesia baru  

mencapai 6,46 Kg/kapita/tahun, sedangkan standar gizi nasional 

menghendaki minimal konsumsi susu 7,2 Kg/kapita/tahun.   Sebagai 
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perbandingan konsumsi susu negara Kamboja sebasar 12,97 

Kg/kapita/tahun dan negara Bangladesh sebasar 31,33 Kg/kapita/tahun 

(Statistik Peternakan 2001). 

Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar memang merupakan 

potensi pasar yang besar bagi produk susu dan olahannya.  Namun hal 

tersebut tidak menjamin industri susu olahan di Indonesia menjadi stabil 

pertumbuhannya.    Pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa pada tahun 1998 

terjadi penurunan produksi baik pada susu cair sebesar 46,01% maupun 

susu bubuk sebesar 20,63%.  Namun pada tahun berikutnya, produksi susu 

mulai meningkat lagi. 

Tabel 2.  Perkembangan Produksi Susu Cair Tahun 1995 – 2000 
 

Tahun Susu Cair 
(Juta Liter) 

Pertumbuhan 
(%) 

Susu Bubuk 
(Ton) 

Pertumbuhan 
(%) 

1995   66.672 - 
1996 65,293 - 70.189 5,28 
1997 74,190 13,63 77.089 9,83 
1998 40,053 -46,01 61.188 -20,63 
1999 54,612 36,25 63.023 3,00 
2000 69,800 27,81   

Rata-rata  7.92  0,63 
Sumber:  Corinthian, Indocommercial (2000) dan Indocommercial (2002) 

Industri susu olahan dapat digolongkan ke dalam struktur pasar 

monopolistik.  Dalam struktur pasar monopolistik, tidak ada hambatan bagi 

setiap perusahaan yang ingin masuk atau keluar dari industri tersebut.  

Selain itu, setiap perusahaan dapat menentukan diversifikasi produk dan 

menentukan sendiri kebijakan harga produknya sesuai dengan biaya 

produksi masing-masing perusahaan.   Dengan ciri struktur pasar yang 

demikian menyebabkan banyak perusahaan yang terjun dalam industri ini 

sehingga terjadi tingkat persaingan yang cukup tinggi. 
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Meningkatnya persaingan dalam  industri susu olahan tidak hanya 

menuntut setiap produsen susu olahan mampu menciptakan produk yang 

memiliki cita rasa dengan daya simpan yang relatif lebih lama, tetapi dituntut 

pula untuk bersaing dalam harga yang terjangkau oleh konsumen secara 

luas.  Persaingan dalam harga dapat dimenangkan apabila dalam produksi 

dapat tercipta efisiensi.  Efisiensi ini pada akhirnya akan memberikan biaya 

produksi yang rendah sehingga harga penjualan pun dapat lebih kompetitif 

terhadap pesaing.  Untuk mencapai efisiensi maka dalam proses produksi, 

aktivitas yang tidak menambah nilai (non value added activity) harus dapat 

dieliminir seminimal mungkin, dan mengembangkan aktivitas yang 

menambah nilai (value added activity).  Hal ini akan sangat berpengaruh 

terhadap penetapan harga pokok produksi yang kompetitif. 

Penetapan harga pokok dengan metode akuntansi konvensional 

sudah dianggap tidak dapat menjawab masalah persaingan yang semakin 

ketat saat ini.  Metode akuntansi biaya konvensional membebankan biaya 

overhead pabrik kepada produk atas dasar jumlah produk yang dihasilkan 

(Volume-Related Measure).  Dalam metode ini, biaya overhead pabrik 

dihitung proporsional dengan jumlah unit produk yang dihasilkan, yang pada 

akhirnya akan menghasilkan informasi biaya yang mengandung quantity 

distortion.  Hal ini terjadi karena biaya dialokasikan kepada produk dengan 

menggunakan dasar atau patokan yang belum tentu proporsional dengan 

konsumsi sumber daya yang diserap produk tersebut.   

Supriyono (1997) mengemukakan bahwa Sistem Akuntansi Biaya 

dan Manajemen (SABM) konvensional sangat sulit diterapkan dalam era 

teknologi maju dan globalisasi saat ini.  SABM konvensional menimbulkan 

kesenjangan yang semakin lebar antara informasi yang disajikan oleh SABM 
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dengan informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam menghadapi 

persaingan global, termasuk menghadapai perubahan lingkungan. 

PT Fajar Taurus diketahui memproduksi lebih dari satu jenis produk 

susu olahan, antara lain susu pasteurisasi, yoghurt, dan kefir, dimana  proses 

produksi yang  masing-masing produk tersebut berbeda.  Dengan demikian 

biaya overhead terhadap masing-masing produk diduga tidak didapat 

dibebankan secara proporsional terhadap volume masing-masing produk  

karena aktivitas yang dikonsumsi oleh masing-masing produk tersebut 

berbeda. Pembebanan biaya overhead harus dilakukan dengan 

menggunakan pemicu biaya yang sesuai dengan aktivitas yang dikonsumsi 

oleh masing-masing produk.  Sistem pembiayaan yang direkomendasikan  

dapat mengakomodasi fenomena tersebut dikenal dengan metode Activity-

Based Costing. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menerapkan metode 

Activity-Based Costing maka permasalahan yang perlu diperhatikan adalah: 

- Bagaimana metode perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) yang 

dilakukan perusahaan selama ini? 

- Berapa besar HPP masing-masing produk yang ditetapkan oleh 

perusahaan? 

- Apakah metode perhitungan HPP yang telah diterapkan perusahaan 

selama ini telah mampu menjawab tantangan persaingan yang tinggi dan 

meningkatkan efisiensi? 

- Berapa besar HPP yang diperoleh dengan menggunakan metode ABC? 

- Berapa besar selisih HPP antara perhitungan perusahaan dengan  HPP 

metode ABC? 
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- Apakah metode ABC dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan 

relevan mengenai seberapa efisien dan efektif aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan? 

- Bagaimana mengelola dan mengendalikan aktivitas-aktivitas tersebut 

dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari metode ABC? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menjawab dan memecahkan permasalahan tersebut di atas 

maka penelitian ini bertujuan: 

- Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam proses produksi 

masing-masing produk dan menentukan besarnya konsumsi aktivitas 

masing-masing produk tersebut. 

- Menentukan harga pokok produksi (HPP) per unit setiap jenis produk 

berdasar aktivitas kemudian membandingkannya dengan hasil 

perhitungan HPP per unit  yang ditetapkan oleh perusahaan.  

- Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas penambah nilai (value added activity) 

maupun aktivitas-aktivitas bukan penambah nilai (non value added 

activity) dalam rangka pengelolaan dan pengendalian aktivitas.  
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