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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang masalah 

Di era ekonomi yang semakin maju sekarang ini,mendorong banyak 

pengusaha yang mengeluarkan inovasi-inovasi baru dalam menjalankan 

bisnisnya. Perkembangan dan persaingan dunia bisnis yang semakin ketat 

mendorong perusahan untuk semakin baik dalam mengikuti perkembangan 

jaman. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang membeli dan 

mengolah bahan baku menjadi barang siap pakai yang langsung dapat dijual 

kepada konsumen. Dikarenakan perusahaan manufaktur adalah perusahaan 

yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, maka penerapan akuntansi 

perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur juga berbeda. Proses 

klasifikasi biaya dan beban dimulai dengan menghubungkan biaya ke tahapan 

yang berbeda dalam operasi suatu bisnis. Dalam lingkungan industri 

manufaktur, total biaya operasi terdiri atas dua elemen: Biaya Manufaktur dan 

Beban Komersial. Biaya manufaktur yang juga disebut sebagai biaya produksi 

didefinisikan sebagai jumlah dari tiga elemen biaya: bahan baku langsung, 

tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik (Susilawati 2013 : 5). 

CV XYZ merupakan perusahaan manufaktur dalam bidang garmen yang 

terletak di Kawasan Industri Candi, Gatot Subroto. CV XYZ memproduksi 

berbagai macam desain kaos dari dalam negeri maupun luar negeri. Usaha ini 

didirikan oleh Pak Han pada tahun 2005. Pada mulanya, perusahaan ini adalah 

perusahaan perseorangan dengan skala usaha yang kecil menurut ketentuan 
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dalam UU no 9 tahun 1995 ( pasal 5 ) tentang usaha kecil. Seiring berjalannya 

waktu usaha ini semakin banyak dikenal dan dicari oleh perusahaan-

perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Terlihat pada tahun 2007, HN 

Print memperluas usahnyanya menjadi Perseroan komanditer (CV) yang 

dikelola oleh Pak Han beserta keluarganya ( istri dan mertua ) dan juga 

beberapa buruh pabrik. Perkembangan ini didorong oleh munculnya 

konsumen luar negeri yang ingin bekerja sama pada HN Print dengan syarat 

harus masuk dalam badan usaha.  

Walaupun CV XYZ sudah bekerja sama dengan konsumen luar negeri 

CV XYZ dalam melakukan pencatatan akuntansi masih menggunakan metode 

yang sederhana. CV XYZ menggabungkan seluruh biaya periodik maupun 

biaya produksi. Biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja, dan biaya overhead. Sehingga CV XYZ tidak dapat menentukan harga 

pokok produk yang dijual. Akibatnya perusahaan tidak mampu menelusur 

dengan jelas kondisi real perusahaan itu laba/rugi. 

Dari tabel 1.1 data harga jual produk CV XYZ, penulis menemukan 

bahwa harga jual tersebut tidak memiliki rincian dasar pembebanan biaya-

biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi produk. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan tidak pernah menentukan harga pokok produksi 

yang mengakibatkan perusahaan tidak mengetahui dengan jelas apakah 

perusahaan laba/rugi. Jika metode ini terus diterapkan dalam perusahaan, 

maka perusahaan akan semakin sulit dalam mengolah keuangannya dan dapat 

berujung pada kebangkrutan. 
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Tabel 1.1 

Harga Jual CV XYZ 

Ukuran Harga Jual 

S Rp 60.000,- 

M Rp 75.000,- 

L Rp 85.000,- 

XL Rp 100.000,- 

Sumber: CV XYZ (2016) 

Dengan adanya pencatatan CV XYZ masih sederhana maka dari itu CV 

XYZ diharapkan menerapkan sistem pengukuran kinerja bulanan dan sistem 

pembebanan biaya produksi untuk menentukan HPP. Penetapan biaya yang 

lebih tepat akan menghasilkan harga pokok produksi/jasa yang lebih akurat. 

Oleh karena itu, perusahaan harus benar-benar serius menangani harga pokok 

produksinya (Mulyadi, 2001 : 83). 

Apabila satu fasilitas digunakan untuk memproses berbagai jenis produk 

(multiple product setting), BOP merupakan biaya bersama bagi produk 

tersebut. Masalah yang timbul adalah mengidentifikasi jumlah BOP untuk 

masing-masing produk. Hal ini dapat diatasi dengan mencari pemacu yang 

menyebabkan timbulnya biaya (cost driver). Dalam akuntansi tradisional 

umumnya menganggap bahwa BOP yang dikonsumsi ada hubungan dengan 

jumlah unit yang diproduksi, yang diukur dalam JKL, jam mesin, atau biaya 

bahan. Pada lingkungan industri yang otomatis, pembebanan BOP 

berdasarkan pada biaya tenaga kerja langsung (BTKL) akan menghasilkan 
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pembebanan BOP yang tidak akurat karena BTKL tidak menunjukan 

hubungan sebab akibat antara output dengan BOP. Dasar penetapan BOP yang 

lebih representatif adalah dengan menerapkan Activity-Based Costing (ABC), 

yaitu perhitungan harga pokok produk (HPP) yang mendasarkan pada 

aktivitas. Anggapan dasar pada Activity-based costing adalah BOP yang 

disebabkan oleh aktivitas dapat diusut ke unit produk individual berdasarkan 

frekuensi pemakaian sumber daya overhead setiap produk (Susilawati 2010 : 

103-104). 

Sistem activity-based costing secara sederhana yaitu menyediakan 

informasi akurat tentang sumber daya overhead yang dikonsumsi oleh produk 

tertentu. ABC mendasar pada anggapan bahwa jika produk mengkonsumsi 

banyak sumber daya overhead, maka produk tersebut harus menanggung BOP 

yang lebih besar dari pada produk lain yang menggunakan sumber daya 

sedikit. Sistem ini memfokuskan pada biaya yang melekat ke produk 

berdasarkan aktivitas yang dikerjakan untuk memporduksi dan 

mendistribusikan produk yang bersangkutan. (Susilawati 2010 : 106 ) 

Berdasarkan teori diatas maka CV XYZ sehaarusnya dapat 

mengembangkan sistem perhitungan HPP agar lebih efektif dalam 

memberikan harga jual produknya. Dikarenakan CV XYZ merupakan 

perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai macam jenis kaos 

(multiple product), maka disaran kan bahwa CV XYZ sebaiknya menghitung 

HPP dengan menggunakan sistem ABC (activity-based costing). 
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Dari analisis CV XYZ diatas, penulis tertarik untuk mengambil masalah 

tersebut menjadi topik penelitian, yaitu dengan judul “Penentuan Harga 

Pokok Produk (Studi Kasus pada CV XYZ Semarang )” 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dngan latar belakang diatas maka permasalahan yang menjadi 

fokus pembahasan adalah: Bagaimana perhitungan HPP CV XYZ 

berdasarkan ABC system? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

Penelitian ini bertujuan mendapatkan perhitungan HPP berdasarkan 

ABC System dan Pelaporan Laba/Rugi yang benar untuk CV XYZ. 

1.3.2 Manfaat dari penelitian ini adalah: 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai oleh perusahaan sebagai 

sarana perbaikan kualitas keputusan ekonomi dan juga dapat menyediakan 

informasi biaya yang akurat. 

1.4 Kerangka Pikir Penelitian 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai tidak 

adanya penentuan harga pokok penjualan yang tetap dalam perusahaan. Hal 

ini disebabkan karena tidak ada pemisahan pencatatan antara biaya pabrik 

dan biaya operasional. Maka dari itu perusahaan membutuhkan metode baru 

dalam menghitung HPP sehingga penulis menyarankan agar perusahaan 

menerapkan sistem ABC. 
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Gambar 1.1 

KERANGKA PIKIR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV XYZ 

Permasalahan 

Perusahaan tidak memisahkan biaya periodik dan pabrik sehingga perusahaan 

kesulitan dalam mengetahui kondisi real keuangan perusahaan. 

Menghitung HPP berdasarkan Activity-Based Costing system. 

Hasil 

Rekomendasi dan Saran 

Merupakan sebuah perusahaan manufaktur bidang garmen yang memproduksi 

berbagai macam kaos bersablon. Berdiri sejak 2007 yang merupakan usaha 

kekeluargaan hingga sekarang menjadi pabrik yang beralamatkan di Kawasan 

Industri Candi Semarang. Akan tetapi pencatatan akuntansi dalam CV XYZ dari 

tahun 2007 sampai sekarang tidak mengalami perubahan. 

Tahapan metode ABC menurut Susilawati (2010): 

1. Tahap pertama pengelompokan biaya overhead ke dalam kelompok biaya 

yang homogen. Kelompok biaya homogen merupakan kumpulan overhead 

yang variasinya dapat dijelaskan oleh satu faktor penyebab (cost driver).  

2. Tahap kedua alokasi biaya overhead pabrik: 

Alokasi biaya overhead = Tarif kelompok x Dasar pembebanan yang 

dikonsumsi 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4 Kerangka Pikir Penelitian 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB II  LANDASAN TEORI 

2.1 Akuntansi Biaya 

2.1.1 Pengertian Akuntansi Biaya 

2.1.2 Konsep Dasar Biaya dan Obyek Biaya 

2.1.3 Konsep Dasar Biaya 

2.1.4 Biaya dalam Hubungannya dengan Produk 

2.2 Harga Pokok Penjualan 

2.3 Activity-Based Costing 

2.3.1 Pengertian Activity-Based Costing 

2.3.2 Manfaat Activity-Based Costing 

2.3.3 Implementasi Sistem ABC 

2.4 Activity-Based Management 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 
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3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

3.2.2 Sumber Data 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.4 Teknik Analisis Data 

BAB IV PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

4.2 Analisis Data Keuangan CV XYZ 

4.3 Perhitungan Harga Produk yang ditetapkan CV XYZ 

4.4 Menghitung Jumlah BBB dan BTKL 

4.5 Mengidentifikasi dan Klasifikasi Aktivitas BOP 

4.6 Mengklasifikasi Biaya kedalam Aktivitas Homogen 

4.7 Perhitungan Pool Rate 

4.8 Perhitungan Harga Pokok Produk dengan ABC 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

 

 

 

 

 

 


	Untitled



