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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan pasti selalu berupaya agar perusahaannya tetap 

mempertahankan perusahaannya untuk maju dan lebih berkembang, baik itu 

perusahaan jasa, perdagangan, maupun industri. Agar perusahaan terus hidup, 

maju serta berkembang, perusahaan pasti memerlukan adanya motivasi atau faktor 

penunjang yaitu dengan mencapai tujuan atau target perusahaan itu sendiri yang 

disebut dengan laba dari proses penjualan dari produksinya. Keberhasilan suatu 

usaha atau perusahaan sangat ditentukan oleh kecermatan serta kemampuan 

pemimpin dalam mengelola perusahaan tersebut. Suatu perusahaan dikatakan baik 

apabila pemimpin dapat memberikan suatu keputusan manajemen yang 

merupakan kunci keberhasilan dari perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur, 

menentukan harga pokok yang dapat dijangkau oleh konsumen untuk mencapai 

tujuan dari perusahaan tersebut. Tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah tidak 

lain dan tidak bukan memperoleh laba yang tinggi dari usahanya.  

Kelangsungan hidup suatu perusahaan dapat ditentukan dari berbagai 

strategi yang diterapkan oleh perusahaan itu sendiri. Salah satu contoh strategi 

agar perusahaan mampu bersaing yaitu dengan mengurangi biaya yang seharusnya 

bisa diminimalisir, meningkatkan produktivitas perusahaan, meningkatkan standar 

kualitas produk atau jasa dan meningkatkan kemampuan untuk memberi respon 

terhadap kebutuhan atau permintaan pelanggan. Dalam perusahaan manufaktur 
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pasti membutuhkan sumber daya untuk memproduksi suatu produk yang menjadi 

usaha perusahaan tersebut. Maka dari itu, perusahaan harus dapat menggunakan 

sumber daya tersebut se-efisien dan se-efektif mungkin. Perhitungan biaya 

produksi yang dikeluarkan dalam menghasilkan suatu produk juga harus akurat, 

agar perusahaan dapat menentukan harga jual yang tepat dan kompetitif untuk 

pasar global serta mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang 

sejenis. 

Suatu aktivitas perusahaan dalam memproduksi suatu produk yang 

menimbulkan biaya, biaya yang ditimbulkan akibat aktivitas tersebut yang disebut 

sebagai Biaya Produk (Daljono, 2011). Biaya tersebut sifatnya melekat pada suatu 

produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Biaya produk akan dipertemukan 

dengan pendapatan apabila produk yang dihasilkan tersebut telah terjual. Selama 

produk belum terjual/dijual, maka biaya produk tersebut masih melekat pada 

produk (persediaan).  

Biaya produksi juga merupakan biaya yang secara langsung terhubung 

dalam proses memproduksi suatu produk dari bahan baku yang diolah menjadi 

barang setengah jadi, yang kembali diolah sehingga menjadi barang jadi yang siap 

untuk dijual kepada konsumen (Anton, 2013).  Peneliti memilih topik ini untuk 

mengetahui bagaimana perusahaan khususnya perusahaan manufaktur 

menentukan harga pokok produksi sebagai acuan harga jual produk dan tingkat 

profitabilitas yang menjadi target dari perusahaan tersebut. Pembebanan semua 

biaya produksi yang ditanggung oleh perusahaan untuk melakukan proses 

produksi dalam satu unit produk dengan suatu metode dapat membantu 
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manajemen untuk memperoleh informasi-informasi biaya produksi secara lebih 

akurat. Metode tersebut disebut dengan metode Activity Based Costing. 

Peneliti melakukan penelitian pada perusahaan Buana Indah Yogyakarta 

yang memiliki permasalahan yakni biaya tetap yang dikeluarkan terlalu besar 

walaupun tidak ada pesanan pada periode tersebut yang diakibatkan perusahaan 

tidak mengerti bagaimana mengalokasikan atau memperhitungkan biaya - biaya 

produksi (harga pokok produksi) kedalam suatu produk. Hal tersebut 

menyebabkan perhitungan yang dilakukan perusahaan dalam penentuan harga jual 

tidak tepat dan laba yang dihasilkan juga tidak maksimal atau tidak sesuai target 

perusahaan. Akibatnya, apabila perusahaan akan menaikkan kualitas akan 

berpengaruh terhadap fixed cost yang akan semakin tinggi dan akan meningkatkan 

harga jual serta akan kesulitan dalam menghadapi persaingan pasar. Akibat 

lainnya adalah apabila perusahaan akan menghilangkan aktifitas yang tidak 

bernilai tambah, perusahaan akan sulit apabila perhitungan harga pokok produksi 

yang dilakukan kurang tepat. Dibuktikan dari jumlah pemasukan pada 3 bulan 

pertama ditahun 2017, berikut merupakan grafik pendapatan dan pengeluaran 

Buana Indah Yogyakarta : 
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Pendapatan dan Pengeluaran Buana Indah Yogyakarta 

Sumber : Lampiran : 3 dan 4 

Grafik tersebut menggambarkan bahwa pendapatan atau pemasukan 

perusahaan Buana Indah Yogyakarta menurun dari bulan Januari hingga Maret. 

Pada bulan Maret 2017 tidak ada penjualan. Walaupun tidak ada pesanan atau 

penjualan, perusahaan tetap menimbulkan biaya-biaya yang menjadi pengeluaran 

perusahaan.  

Berikut merupakan beberapa harga conblock pembanding dengan beberapa 

perusahaan sejenis : 
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Perbandingan Harga Conblock dengan Pesaing Segi Empat 

Sumber : Data sekunder, 2017  

  

GRAFIK 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan Harga Conblok dengan Pesaing Segi Enam 

Sumber : Data sekunder, 2017 
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Hal itu disebabkan perusahaan tidak tahu persis harga pokok produksinya 

sehingga berakibat harga jual yang ditetapkan perusahaan terlalu tinggi sehingga 

tidak mampu bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya dan mengakibatkan 

penjualan yang tidak stabil bahkan menurun dan dari segi kualitas perusahaan 

tidak berani untuk menaikkan kualitas produk yang dihasilkan, karena apabila 

perusahaan menaikkan kualitas, maka akan berpengaruh pula terhadap biaya-

biaya yang dikeluarkan akan semakin besar pula.  

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk melakukan studi kasus pada 

Perusahaan Buana Indah Yogyakarta karena permasalahan yang ada dalam 

perusahaan menurut penulis perlu untuk diberi evaluasi dan solusi agar 

perusahaan tidak semakin jatuh dan bahkan perlahan bisa kembali berkembang. 

Sangat disayangkan apabila perusahaan tersebut jatuh karena setiap bulannya 

perusahaan mengeluarkan biaya tetap yang cukup tinggi walaupun tidak ada 

aktivitas produksi yang berdampak pada harga jual yang ditetapkan perusahaan 

dinilai tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain sejenis. 

Terkait latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas topik 

tersebut dengan melakukan studi kasus secara lebih rinci. Penulis akan melakukan 

studi kasus tentang analisis penerapan metode Target Costing sebagai metode 

yang diimplementasikan untuk mengendalikan biaya kemudian penulis akan 

melakukan analisis perhitungan dalam menentukan harga pokok produksi yang 

tepat untuk menentukan harga jual perusahaan. Penulis memilih judul pada 

penelitian ini, yakni “Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Dengan 
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Metode Activity Based Costing Untuk Mencapai Target Costing : Studi Kasus 

di Perusahaan Buana Indah Yogyakarta”. 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah  

Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian 

ini, yaitu : 

1.2.1 Berapa harga pokok produksi perusahaan Buana Indah Yogyakarta jika 

menggunakan Activity Based Costing Method, dan dengan menggunakan 

konsep Activity Based Costing, aktivitas dan biaya mana yang bisa 

dihilangkan atau dikurangi agar mencapai Target Costing? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menghitung berapa harga pokok 

produksi per unit perusahaan Buana Indah Yogyakarta dengan metode Activity 

Based Costing dimana dalam metode ini, biaya-biaya yang diperhitungkan adalah 

biaya-biaya yang terjadi sesuai dengan aktivitas produksi perusahaan. Dan dengan 

harga pokok produksi yang berbasis metode Activity Based Costing, dapat 

mengidentifikasi biaya atau aktivitas mana yang dapat dikurangi atau dihilangkan 

sehingga mencapai Target Costing. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perusahaan, 

yakni perusahaan dapat menentukan pengeluaran biaya menggunakan Activity 

Based Costing. Dengan menggunakan Metode Activity Based Costing, perusahaan 

memiliki suatu perhitungan untuk biaya-biaya yang dikeluarkan secara detail dan 
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akurat. Metode tersebut juga dapat memberikan perhitungan biaya-biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi sesuai dengan aktivitas. Jadi, 

apabila perusahaan menggunakan Metode Activity Based Costing, akan dapat 

meminimalkan biaya tetap yang selama ini terlalu tinggi. Sehingga, dapat 

diidentifikasi aktivitas-aktivitas atau biaya-biaya yang tidak diperlukan dan bisa 

dihilangkan sehingga perusahaan bisa mencapai Target Costing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


