
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lahirnya GATT (General Agreemenf on Tariff and Trade) sebagai 

bentuk perjanjian liberalisasi perdagangan dunia yang kernudian dibentuk 

WTO (World Trade Organizafion) untuk rnenggantikan fungsi sekretariat 

GATT, sernakin rnernperjelas arah persaingan di tingkat global. Dalarn 

buku yang ditulis oleh Wijaya (2000:205), isi perjanjian WTO dan seluruh 

paket persetujuan perundingan Putaran Uruguay telah diratifikasi dengan 

Undang-Undang NOmOr 7 Tahun 1994 dan rnendapat pengesahan oleh 

Presiden Republik lndonesia tanggal 2 November 1994. Dengan 

demikian, lndonesia telah memenuhi kewajiban pertarnanya untuk 

rnengikuti segala ketentuan Putaran Uruguay (Uruguay Amund) dan 

VWO telah resrni menjadi bagian sistem hukurn nasional. 

Beberapa tahun terakhir rnernperlihatkan berbagai macam 

perubahan dalam berbagai bidang. Perubahan ini ditunjukkan oleh deras 

dan cepatnya arus inforrnasi rnasuk ke dalam setiap kehidupan umat 

manusia, tanpa rnernandang jarak, waktu dan tempat. Tanda-tanda 

tersebut rnenunjukkan telah lahirnya era kesejagadan (globalisasi). Di 

lndonesia perubahan tersebut juga sangat bisa dirasakan, terutarna pada 

beberapa tahun terakhir rnenjelang tahun 2000 hingga saat sekarang. 

Banyak perusahaan kemudian dihadapkan pada berbagai dampak dari 



perjanjian yang bersifat global, seperti adanya penerapan perjanjian AFTA 

(Asia Free Trade Area) yang telah mulai berlaku pada tahun 2003 ini. 

Situasi persaingan bisnis global pada hakekatnya ditandai oleh dua 

tantangan besar yaitu, pertama roda bisnis harus tetap bisa bertahan dan 

kedua secara berkelanjutan bisnis juga harus bisa bertumbuh. Dalam 

lingkungan dengan persaingan yang semakin ketat, membuat suatu 

perusahaan hams senantiasa berupaya sekuat tenaga untuk 

mempertahankan posisi pasar mereka di mata para konsumen. Menurut 

Porter (1985) pada hakekatnya, lingkungan bisnis suatu perusahaan 

menghadapi tekanan dari pemasok (supplier), pembeli (buyer), calon 

pesaing baru (new entrans), dan produk pengganti (substitute product) 

dan perusahaan-perusahaan pesaing dalam industri yang sudah ada 

(exist competitor). 

Walaupun lingkungan persaingan tersebut demikian ketat, akan 

tetapi suatu perusahaan tetap saja memiliki kekuatan dan kelemahan 

dalam berhadapan dengan para pesaingnya. Dengan demikian suatu 

perusahaan tetap memerlukan basis fundamental dari kinerja di atas rata- 

rata untuk kurun waktu jangka panjang. Basis fundamental yang dimaksud 

adalah, dalam persaingan yang semakin ketat suatu perusahaan dituntut 

untuk memiliki keunggulan bersaing (competitive advantage). Menurut 

Porter (1985) ada dua jenis keunggulan bersaing yang bisa dimiliki oleh 

sebuah perusahaan yaitu, biaya rendah (low cost) dan differensiasi 

(differentiation). Kedua jenis dasar keunggulan bersaing tersebut 

digabungkan dengan cakupan aktivitas yang berusaha dicapai oleh 



sebuah perusahaan melalui tiga strategi generik (three generic strategies) 

dalam suatu industri, yaitu terdiri dari: keunggulan biaya (cost leadership), 

differensiasi, dan fokus. 

Keadaan ekonomi tertentu juga bisa menciptakan masalah dan 

peluang untuk perusahaan. Sejumlah perusahaan menghadapi 

permintaan yang menurun dan sejumlah perusahaan lainnya justru 

melihat adanya beberapa peluang pertumbuhan. Perusahaan yang 

berhasil menghadapi perubahan ini adalah perusahaan yang 

memperhatikan pasar, tehnologi dan pendekatan manajemen secara 

tepat. Keadaan ini menjadikan penerapan strategi pemasaran merupakan 

ha1 yang penting bagi perusahaan untuk memenangkan persaingan. 

Pemahaman baru mengenai persaingan global sebagai sebuah 

ancaman harus secara sungguh-sungguh menjadi pendorong semangat 

berusaha, sehingga ancaman tersebut bisa merupakan tantangan yang 

harus dicapai. Tentunya ha1 ini memaksa setiap perusahaan di Indonesia 

harus berhadapan dan bersaing tidak hanya dengan produk lokal 

(domestic product), tetapi juga dengan produk global (global product). 

Pada saatnya nanti akan ada segmen pasar yang disebut 

emerging global market dan kebanyakan diantaranya terpusat pada 

beberapa negara saja. Oleh karena itu perusahaan harus merubah 

pendekatan kepada pelanggan, sehingga mereka menjadi pelanggan 

yang loyal kepada perusahaan. Menurut Oka (2000:2-3), pada waktu yang 

sama, posisi perusahaan dan pesaing sama lemahnya. Dalam keadaan 

demikian, yang terpenting bagi perusahaan adalah kemampuannya dalam 



menciptakan nilai-nilai baru (to create new value) bagi pelanggan, misal 

melalui kualitas, harga yang bersaing, dan pelayanan yang memuaskan. 

Salah satu produk yang merupakan global produk adalah produk 

kayu olahan (wood processing) yang dihasilkan oleh perusahaan- 

perusahaan dalam industri pengolahan kayu. Industri kayu ini merupakan 

salah satu industri yang memiliki segmen di pasar global, seperti halnya 

industri pertambangan, minyak, gas, tekstil dan lainnya. Karakteristik dan 

industri kayu olahan ini adalah produksinya yang dibatasi oleh 

ketersediaan bahan baku alarni (natural resources constraint). Karena 

keterbatasan tersebut komoditas kayu rnerupakan komoditas andalan 

yang memiliki nilai jual tinggi bagi negara-negara produsen. Negara- 

negara pengekspor kayu seperti halnya Indonesia, Malaysia dan Brazil 

pada umumnya memiliki sumber kayu dalam jumlah besar yang berupa 

areal hutan produksi. 

Dengan adanya pembatasan-pembatasan ekspor kayu bulat (log 

timber) dan kayu gergajian (sawn timber3 oleh negara-negara penghasil 

kayu terbesar seperti halnya Indonesia dan Malaysia, maka diperlukan 

adanya bahan baku menjadi barang setengah jadi yang akan 

menghasilkan produk pengganti. Konsumen manca negara menghendaki 

adanya produk pengganti sawn timber yang merniliki presisi akurat, kuat 

dan tidak susut dalam pemakaian, sehingga kemudian ditemukan suatu 

cara untuk mendapatkan produk tersebut, yaitu dengan cara merekatkan 

beberapa bilah kayu yang telah dikeringkan, diserut, dan dipotong dengan 

rnenggunakan perekat dan mesin press yang kemudian dikenal sebagai 



produk laminating and moulding wood. Produk laminafing and moulding 

wood sebagai pengganti dari kayu gergajian (sawn fimber) mulai disukai 

oleh pasar karena merniliki kelebihan dalarn ha1 kekuatan, presisi dan 

stabil dalarn pernasangan (tidak melengkung atau retak), keseragaman 

dalarn ukuran dan berat, dan relatif lebih ekonomis dibandingkan dengan 

kayu gergajian (sawn timber). 

Di pasar dunia produk laminating and moulding wood masuk 

dalarn kategori Secondary Processed Wood Producf (SPWP) untuk 

klasifikasi Builder's Woodwork. Negara-negara yang rnemerlukan produk 

laminating and moulding wood adalah USA, Jerman, Perancis, Inggris, 

Jepang, Belgia, Belanda, Switzerland, Austria dan china.' Produsen 

produk laminating and moulding wood terbesar adalah lndonesia, 

Malaysia, Brazil, dan Philipina. 

Perkernbangan ekspor laminating and moulding wood di lndonesia 

mengalami peningkatan yang cukup tajam pada Tahun 1999, yaitu naik 

115% dari tahun sebelurnnya. Untuk melihat lebih kronologis 

perkernbangan ekspor laminating and moulding wood di lndonesia selama 

Tahun 1996-1999 bisa dilihat pada Tabel berikut ini : 

Tabel 1 .Perkembangan Ekspor Laminating and Moulding Wood lndonesia 

Tahun 1996 - 1999. 

Volume Ekspor 248,245,152 kg. 215,938,401 kg. 120,053,404 kg. 283,916,810 kg. 
Pertumbuhan Nilai 
Eks~or / 15.01% 1 -17.76% 1 -62.42% I 115.27% / 

Uraian 

I ~eriumbuhan Vol. I Ekspor 2,78% -4440% 1 13849% 
I I I I I I 
Sumber: Depperindag, 1999. 

Nitai Ekspor(US) 1 $329,101,836 1 $270,658,922 1 $101,707,284 1 $218,946,900 
1996 1997 1998 1999 



Peningkatan nilai ekspor tersebut disebabkan oleh adanya 

perbaikan kondisi sosial, ekonomi, politik di Indonesia. Selain itu, 

meningkatnya nilai ekspor juga didorong oleh tingginya kebutuhan akan 

produk kayu olahan dari negara Jepang, USA, dan lainnya. 

Jenis-jenis dari produk laminating and moulding wood diantaranya 

adalah laminating (solid) wood, laminating (fingerjint) wood, profile, dan 

side four side (S4S). Salah satu perusahaan industri pengolahan kayu 

yang menghasilkan laminating (solid) wood, laminating (fingerjoint) wood, 

profile, dan side four side (S4S) adalah PT. Bintang Timur Raya Indah. 

Sebagai produsen global product, PT. Bintang Timur Raya lndah tentu 

saja menghadapi persaingan yang ketat, baik di tingkat nasional maupun 

pasar dunia. Untuk itulah maka PT. Bintang Timur Raya lndah perlu 

melakukan beberapa tindakan strategis dalam memasuki pasar dengan 

memberikan sentuhan keunggulan tertentu dari produk yang dihasilkan. 

Latar belakang permasalahan yang menunjukkan pentingnya 

dilakukan penelitian ini antara lain bahwa dari 4 (empat) produk yang 

dihasilkan perusahaan, hanya 1 (satu) produk yang menghasilkan volume 

produksi yang sangat besar yaitu Laminating (solid) wood. Hal ini akan 

menghasilkan harga dari produk tersebut kurang dapat bersaing dan 

produk tertentu dijual terlalu murah. Salah satu strategi yang dapat 

dilakukan oleh PT. Bintang Timur Raya lndah adalah melakukan tindakan 

penentuan kembali biaya produksi agar bisa mencapai tingkat biaya 

produksi yang lebih akuraffrasional, sehingga perusahaan semakin 

memiliki keunggulan biaya (cost leadership). Salah satu metode untuk 

' Diperoleh dari International Tropical Timber Association (ITTO), 1998. 
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mencapai keunggulan biaya tersebut bisa ditempuh dengan menerapkan 

metode Activity Based Costing. Untuk itulah maka dalam penelitian 

mengambil judul "Peran Activity Based Costing System Dalam Penciptaan 

Keunggulan Biaya Pada PT. Bintang Timur Raya lndah Tangerang". 

B. ldentifikasi Masalah 

Setiap perusahaan tentunya berkeinginan untuk bisa bertahan dan 

berkembang di pasar yang semakin kompetitif. Akan tetapi, karena tingkat 

persaingan yang sangat ketat, memaksa setiap perusahaan menjalankan 

berbagai tindakan strategis untuk mencapai tujuan tersebut, begitu juga 

dengan yang dialami PT. Bintang Timur Raya Indah. 

1. Sesuatu yang penting bagi perusahaan untuk mempunyai keunggulan 

tertentu, misalnya keunggulan dalam biaya, walaupun tidak mudah 

memang untuk mencapai keunggulan tersebut, akan tetapi 

perusahaan tetap perlu melakukan sesuatu untuk mendapat 

keunggulan biaya. Oleh karena itu perusahaan perlu mengetahui 

kemampuan produksinya dan seberapa besar rasionalitas biaya 

produksi dibebankan ke dalam produk. Biaya produksi yang selama ini 

ada merupakan beban yang sangat dominan untuk menetapkan harga 

pokok produksi dan ini merupakan komponen yang akan membuat 

permasalahan yang terkait langsung dengan tujuan dari kegiatan 

usaha yaitu memperoleh laba. 

2. Biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan dan dibebankan ke 

dalam produk tidak semuanya berdasarkan volume produksi, namun 



didukung aktivitas lain seperti jam kerja rnesin, order pesanan dan 

kapasitas usaha. Jika ha1 ini dipaksakan akan terjadi ketidaksesuaian 

dalarn penentuan harga produksi. Perusahaan hidup dalarn lingkungan 

yang berubah cepat, dinarnik dan rurnit. Kemajuan tehnologi dan 

persaingan merupakan dua faktor lingkungan yang sangat 

mernpengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalarn rnencapai tujuan 

jangka panjangnya. Perubahan tersebut juga rnernpengaruhi para 

pernbeli atau pelanggan suatu produk, rnereka menginginkan produk 

yang bermutu tinggi, sangat fungsional, penyerahan tepat waktu dan 

harga rnurah. Kernajuan teknologi dalarn sektor transportasi, teknologi 

informasi, dan teknologi produksi (pernanufakturan) mendorong 

perusahaan-perusahaan di indonesia rnenghadapi persaingan global. 

Dalarn rnenghadapi persaingan global, perusahaan hams dapat 

rnernpertahankan keunggulan jangka panjang. Perubahan lingkungan 

khususnya lingkungan teknologi pernanufakturan mengakibatkan 

sistern akuntansi biaya dan rnanajemen tradisional tidak cocok 

digunakan sebagai sarana untuk rnenghasilkan inforrnasi terutarna 

rnengenai seberapa besar konsurnsi surnber daya untuk suatu produk 

dan sarana untuk pengarnbilan keputusan. Oleh karena itu bagi 

perusahaan yang sudah menggunakan tehnologi modern dalarn 

kegiatan produksinya perlu rnenggunakan sistern akuntansi biaya 

modern. Salah satu dari sistern akuntansi biaya modern ini adalah 

penggunaan Activity Based Costing System untuk perhitungan harga 

pokok produk perusahaan. Kondisi perusahaan yang seharusnya 



sudah menerapkan teknologi yang modern atau sudah menggunakan 

mesin-mesin sehingga produksinya sudah dilakukan secara otomatis, 

harus pula mempertimbangkan penggunaan Activity Based Costing 

System sebagai suatu pendekatan baru terhadap kalkulasi biaya. 

Sistem ini dirancang dengan landasan pernikiran bahwa produk 

memerlukan aktivitas, dan aktivitas mengkonsumsikan sumber daya, 

sehingga dapat memberikan informasi biaya yang lebih akurat. Untuk 

itu perlu dibuat metode penentuan harga pokok produksi yang lebih 

rasional, sehingga harga pokok produk per unit produk menjadi 

semakin rasional pula. Dengan kata lain, perusahaan perlu 

membebankan biaya produksi ke dalam produk atas dasar besaran 

kegiatan yang dikonsumsi oleh produk tersebut, sehingga produk akan 

menerima beban biaya produk dengan lebih rasional. Untuk 

mendapatkan ha1 tersebut bisa ditempuh dengan menerapkan Activity 

Based Costing Sysfem dalam penentuan harga pokok produksi. 

3. Penerapan Activity Based Costing System dalam penentuan harga 

pokok produk ini tentu saja akan menghasilkan harga pokok produk 

yang berbeda dengan harga pokok produk yang selama ini ditentukan 

oleh perusahaan. Perbedaan tersebut kemudian perlu ditelaah lebih 

lanjut, sehingga perusahaan bisa mengetahui metode mana yang lebih 

rasional dalam penentuan biaya produksi. Dengan langkah ini, bisa 

saja kemudian harga jual produk akan ditentukan ulang, sehingga 

konsumen akan mendapatkan harga yang benar-benar mencerminkan 

konsumsi sumberdaya dari produk yang bersangkutan. 



C. Batasan Masalah 

Mengingat adanya keterbatasan waktu dan supaya penelitian 

dapat berjalan dan dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka pada 

bagian ini akan diuraikan beberapa pembatasan. Pertama, data yang 

diperlukan dalam penelitian ini hanya data produksi pada Tahun 2002. 

Kemudian, karena PT. Bintang Timur Raya lndah menghasilkan empat 

jenis produk yaitu, laminating (solid) wood, laminating (fingerjoint) wood, 

profile, dan side four side (S4S), maka ke empat jenis produk tersebut 

yang akan ditentukan harga pokok produksinya dan dievaluasi konsumsi 

sumberdayanya. 

D. Rumusan Masalah 

Dari beberapa temuan masalah yang telah dijabarkan pada 

identifikasi masalah, penulis rnernbuat rurnusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan antara perhitungan harga pokok produksi 

secara konvensional dan menurut Activity-Based Costing guna 

mendukung pengambilan keputusan pada PT. Bintang Timur Raya 

lndah Tangerang ? 

2. Bagaimana pengaruh informasi yang dihasilkan dari sistem kalkulasi 

biaya konvensional terhadap pengambilan 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 ? 



E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dengan berdasarkan perurnusan rnasalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk rnengetahui bagairnana perbandingan antara perhitungan harga 

pokok produksi berdasarkan sistern konvensional dan AdivifyBased 

Costing guna rnendukung pengarnbilan keputusan pada PT. Bintang 

Tirnur Raya lndah Tangerang ? 

2. Untuk rnengetahui pengaruh informasi yang dihasilkan dari sistern 

kalkulasi biaya konvensional dan Activity-Based Costing terhadap 

pengambilan keputusan pada PT. Bintang Tirnur Raya lndah 

Tangerang. 

3. Untuk rnengetahui sejauh rnana keunggulan sistern Activity Based 

Costing System dan pengaruhnya pada proses pengambilan 

keputusan pada PT. Bintang Tirnur Raya lndah Tangerang. 

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa rnemberikan rekomendasi 

atau saran yang bermanfaat bagi perusahaan dalarn mengarnbil langkah 

yang sebaiknya diternpuh guna peningkatan keunggulan perusahaan 

pada tahun-tahun berikutnya. Bagi penulis sendiri, penelitian ini 

bermanfaat sebagai salah satu media rnengaplikasikan ilmu pengetahuan 

yang telah diperoleh selama kuliah, utamanya bidang akuntansi 

rnanajernen. 



F. Ruang Lingkup 

Penelitian ini selain akan menyajikan model perhitungan harga 

pokok produksi konvensional yang dilakukan perusahaan, juga akan 

menunjukkan implementasi Activity Based Costing System dalam 

menghasilkan harga pokok produksi. Selain itu itu juga akan ditelaah lebih 

lanjut mengenai penyebab perbedaannya. 

Dengan dernikian perusahaan mendapatkan gambaran yang jelas 

tentang bagaimana perbedaan antara metode konvensional yang selama 

ini dijalankan oleh perusahaan dengan Activity Based Costing System. 

Mengetahui perbedaan ini diperlukan guna memberikan jalan untuk 

rnenelusuri letak keunggulan dari pada masing-masing metode dan 

memberikan rekornendasi untuk mendapatkan keunggulan yang 

diinginkan oleh perusahaan. 




