
I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

CV. Mulia memproduksi dan memasok sepatu untuk keperluan 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan melalui tender, 

sehingga perhitungan harga pokok produksi sangat diperlukan dan 

mempunyai peranan yang sangat strategis untuk dapat memenangkan 

tender tersebut. Perhitungan harga pokok produksi konvensional akan 

menimbulkan distorsi dalam pembebanan biaya tidak langsung kepada 

masing - masing produk karena menggunakan tarif tunggal. Perhitungan 

harga pokok produksi dengan tarif tunggal cocok jika barang yang 

dihasilkan hanya satu jenis produk saja. Pada kenyataannya CV. Mulia 

memproduksi lima jenis sepatu dan Sandal, yaitu sepatu merk ABRI 

untuk Pakaian Dinas Lapangan (APDL) dan untuk Pakaian Dinas Harian 

(APDH), merk Protec untuk Pakaian Dinas Lapangan (PPDL) dan untuk 

Pakaian Dinas Harian (PPDH) serta merk GUARD dan Sandal. 

Adanya distorsi biaya tidak langsung yang seharusnya menjadi 

beban produk jenis APDH misalnya menjadi dihitung dan dibebankan 

kepada produk jenis PPDL. Oleh karena itu perhitungan harga pokok 

produksi secara konvensional menjadi kurang mencerminkan harga 

pokok produksi yang sebenarnya bagi masing - masing produk. 
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Dampak selanjutnya akan menyebabkan kesalahan pengambilan 

kebijakan oleh manajemen, karena CV. Mulia tidak dapat mengetahui 

secara tepat produk manakah dari kelima jenis sepatu dan sandal yang 

diproduksi yang memberikan kontribusi laba paling tinggi ataupun produk 

mana yang merugi. 

Dalam CIC No. 8 tanggal 26 Juli 1993 disebutkan bahwa di 

Indonesia saat itu terdapat lebih dari 200 buah pabrik sepatu, baik yang 

berskala besar maupun yang hanya bersifat industri rumahan dengan 

kapasitas diperkirakan mencapai 405,3 juta pasang per tahun. Di Jakarta 

terdapat sekitar 19 perusahaan dan di Jawa Barat terdapat sekitar 

80 perusahaan. 

Porter (1980) dalam bukunya Competitive Strategy menyebutkan 

ada tiga strategi generik untuk mengungguli perusahaan lain yaitu : 

1 Keunggulan biaya menyeluruh. 

2. Diferensiasi, dan 

3. Fokus. 

Keunggulan biaya menyeluruh berarti mencapai penurunan biaya 

dengan pengendalian biaya yang ketat serta meminimalkan biaya dalam 

bidang - bidang tertentu, sehingga dapat menentukan harga yang rendah 

atau harga yang bersaing. Harga yang bersaing akan dipengaruhi oleh 

ketepatan perhitungan harga pokok barang. Jika perhitungan harga 
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pokoknya digunakan cara yang konvensional, maka akan terjadi distorsi 

seperti telah dijelaskan di atas. Untuk meminimalkan distorsi tersebut 

perlu digunakan cara perhitungan yang lebih tepat yaitu dengan "Alokasi 

Biaya tidak langsung Berdasarkan qktivitas" (Activity-Based Costing). 

Dari perhitungan Harga Pokok Produksi dengan alokasi biaya tidak 

langsung berdasarkan aktivitas dapat diketahui produk mana yang 

menguntungkan dan atau merugikan serta dapat diketahui apakah terjadi 

subsidi silang antara barang - barang yang diproduksi dengan harga jual 

yang berlaku saat ini. 

6. PERUMUSAN MASALAH 

CV. Mulia saat ini memproduksi tiga merk sepatu dengan lima 

jenis sepatu dan sandal. Kelima jenis sepatu tersebut masing - masing 

merk "ABRI" yang terdiri dari APDH (Pakaian Dinas Harian) dan APDL 

(Pakaian Dinas Lapangan) dan merk "PROTEC" yang terdiri dari PPDH 

dan PPDL serta merk GUARD. Sandal yang diproduksi khusus untuk 

dijual hi luar negeri dengan merk DEFONSECA. Proses pembuatan dari 

kelima jenis sepatu tersebut di atas sama hanya bahan baku, kualitas 

dan jumlah produksinya yang berbeda. Merk ABRI diproduksi sebagai 

produk pesanan untuk memenuhi kontrak dengan Departemen 

Pertahanan dan Keamanan (Hankam) melalui Badan Perbekalan 
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Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Babek ABRI), sedangkan merk 

Protec dan GUARD diproduksi secara masal untuk dijual di pasar bebas. 

Penentuan Harga Pokok Produksi selama ini adalah dengan 

mengalikan koefisien tertentu terhadap biaya utama (biaya bahan dan 

biaya tenaga kerja langsung) yang timbul dari masing - masing jenis 

sepatu dan sandal yang diproduksi. Dengan demikian penetapan Harga 

Pokok Produksinya ditetapkan atas dasar single Cost Driver yaitu 

koefisien tertentu. Koefisien tertentu tersebut ditetapkan berdasarkan 

pengalaman perusahaan selama ini dimana secara total perusahaan 

masih memperoleh keuntungan. Penetapan Harga Pokok seperti itu 

sebenarnya kurang mencerminkan harga pokok yang sebenarnya, 

karena pemakaian sumber daya yang menimbulkan biaya tidak langsung 

dari masing - masing produk tersebut tidak sama. Akibat selanjutnya 

pembebanan biaya tidak langsung kepada masing - masing jenis sepatu 

dan sandal menjadi kurang realistik karena adanya distorsi, serta tidak 

dapat diketahui produk mana yang menguntungakan dan yang 

merugikan. 

Untuk dapat menjawab pertanyaan manajemen tentang produk 

mana yang memberikan kontribusi laba paling besar dan berapa harga 

jual yang sebenarnya tanpa adanya distorsi pembebanan biaya tidak 

langsung antara masing - masing produk, maka melalui geladikarya 
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dicoba digunakan metode Alokasi Biaya tidak langsung Berdasarkan 

Aktivitas dalam perhitungan Harga Pokok Produksi sepatu dan sandal di 

CV. Mulia, Jakarta. 

C. TUJUAN GELADIKARYA 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 

geladikarya pada CV. Mulia adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung Harga Pokok Produksi tiap - tiap jenis sepatu dan sandal 

agar lebih realistik yaitu dengan menggunakan Alokasi Biaya tidak 

langsung Berdasarkan Aktivitas. 

2. Membandingkan Harga Pokok Produksi dari masing - masing jenis 

sepatu yang diproduksi atas dasar Alokasi Biaya tidak langsung 

Berdasarkan Aktivitas dengan metode konvensional. 

3. Menganalisa perbedaan Harga Pokok Produksi yang terjadi untuk 

membuat kebijakan atau strategi bisnis selanjutnya. 

D. MANFAAT GELADIKARYA 

Dengan kegiatan geladikarya ini diharapkan perusahaan dapat 

memperoleh manfaat berupa pengetahuan atau metode baru dalam 

perhitungan harga pokok produksi, sebagai pembanding cara 

perhitungan yang selama ini digunakan. Hasil perbandingan dapat 

digunakan sebagai informasi untuk pengambilan kebijakan perusahaan. 
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