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Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh PT. Bintang Tirnur 
Raya lndah adalah melakukan tindakan penentuan kembali biaya produksi 
agar bisa rnencapai tingkat biaya produksi yang lebih akuratlrasional, 
sehingga perusahaan semakin merniliki keunggulan biaya (cost 
leadership). Salah satu metode untuk mencapai keunggulan biaya 
tersebut bisa ditempuh dengan menerapkan metode Active Based 
Costing. Untuk itulah maka dalam penelitian mengambil judul "Peran 
Active Based Costing System Dalam Penciptaan Keunggulan Biaya Pada 
PT. Bintang Timur Raya lndah Tangerang". 

Dari beberapa temuan masalah yang telah dijabarkan pada 
identifikasi masalah, penulis mernbuat rurnusan masalah sebagai berikut: 
1) Apakah terdapat perbedaan antara perhitungan harga pokok produksi 
secara konvensional dan menurut Activity Based Costina auna - - 
mendukung pengambilan keputusan pada  intang tang Timur Raya lndah 
fan~erang? 2) Ba~aimana pen~aruh informasi Yam dihasilkan dari sistem . - 
kalkulasi biaya konvensional terhadap pengan;bil& keputusan pada PT. 
Bintang Timur Raya lndah Tangerang? 3) Sejauh mana keunggulan 
Activity Based Costing System dan pengaruhnya pada proses 
pengambilan keputusan pada PT. Bintang Timur Raya lndah Tangerang ? 

Dengan berdasarkan perumusan masalah di atas, rnaka tujuan 
penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana perbandingan 
antara perhitungan harga pokok produksi berdasarkan sistem 
konvensional dan Adivify Based Costing guna mendukung pengambilan 
keputusan pada PT. Bintang Timur Raya lndah Tangerang. 2) Untuk 
mengetahui pengaruh informasi yang dihasilkan dari sistem kalkulasi 
biaya konvensional dan Activity Based Costing terhadap pengambilan 
keputusan pada PT. Bintang Timur Raya lndah Tangerang. 3) Untuk 
mengetahui sejauh mana keunggulan sistem Activity Based Costing dan 
pengaruhnya pada proses pengambilan keputusan pada PT. Bintang 
Timur Raya lndah Tangerang. 

Setelah melakukan analisis dan pembahasan mengenai 
perbandingan perhitungan harga pokok produk rnenurut konvensional dan 
menurut AcfivityBased Costing, terhadap produk-produk yang dihasilkan 
oleh PT.BTRI menunjukan bahwa 4 (empat) lini produk (Laminating Solid, 
Laminating Fingerjont, Profile dan Side Four Side) hanya 1 (satu) produk 
saja yaitu Laminating Solid yang memberikan profit, sedangkan ketiga 
produk lain masih menunjukkan kerugian. Perusahaan masih 
memproduksi ketiga jenis produk yang merugi tenebut dengan 



pertimbangan adanya permintaan pasar yang ditunjukkan oleh banyaknya 
jumlah order dalam Tahun 2002. Kondisi demikian juga ditunjang oleh 
adanya komitmen di dalam aspek pemasaran dimana perusahaan akan 
rnemberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Produk 
tersebut akan tetap dipertahankan karena bahan baku yang digunakan 
diperoleh dan produk utama. Dengan demikian dari hasil perhitungan 
tersebut perusahaan harus rnelakukan kajian dalam penentuan harga iual 
di pasaran agar tidak rnerugi. Secara agGgat produk yang dihasilkin PT. 
BTRl masih memberikan kontribusi keuntungan yang signifikan iika - - -  
dibandingkan dengan harga jual rata-rata dan masih mempunyai nilai 
positii secara keseluruhan. Dengan demikian keputusan rnanajemen 
untuk menciptakan keunggulan biaya dapat rnenggunakan Activity Based 
Costing yang ditujukan untuk mampu dalam kalkulasi hama ~okok ~roduk. 
menelusuri biaya melalui aktivitas dan cara mengelolanya. ~elanjutn~a 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Setelah dilakukan aerhitunaan 
dengan sistem ~ctivify-~ased costing: ternyata informasi biaya yang 
dihasilkan perusahaan dengan menggunakan metode konvensional 
banyak mengalami kesalahan (distorsi). Produk-produk yang seharusnya 
dibebani dengan harga pokok yang tinggi justru dibebani dengan harga 
pokok yang rendah (undercosted). Sebaliknya produk-produk yang 
seharusnya dibebani dengan harga pokok yang rendah malahan dibebani 
dengan harga pokok yang tinggi (overcosted). 2) Distorsi pada sistem 
konvensional akan meningkat seiring dengan peningkatan biaya overhead 
dalam perusahaan. Hal ini karena hanya ada satu dasar alokasi saja yaitu 
berdasarkan unit dalam ha1 ini jam kerja mssin langsung yang digunakan 
sebagai dasar alokasi biaya overhead. 3) Akibat distorsi informasi biaya 
tersebut rnenyebabkan terjadinya kesalahan pengambilan keputusan, 
terutama dalam menetapkan harga jual. Untuk produk yang undercosted, 
penetapan harga jualnya menjadi terlalu rendah sehingga menghasikan 
laba yang kecil bahkan sebenamya merugi. Sebaliknya pada produk yang 
overcosted harga jualnya menjadi terlalu tinggi sehingga menyebabkan 
hilangnya pasar untuk produk tersebut. 4) Faktor yang menyebabkan 
terjadinya distorsi terhadap informasi biaya tersebut adalah penggunaan 
jam kerja mesin sebagai dasar overhead kepada produk-produk, padahal 
jam kerja mesin bukanlah dasar yang tepat untuk mendistribusikan biaya 
overhead karena tidak menggambarkan secara tepat poia konsumsi 
produk terhadap biaya tersebut. 
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