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ABSTRAKSI 
 

Pesatnya pembangunan pada dunia industri meningkatkan persaingan yang 
terjadi antar perusahaan dalam menghasilkan produk-produk berkualitas dengan 
harga yang cukup bersaing. Menghadapi persaingan usaha yang cukup ketat, 
perusahaan harus memiliki strategi dan metode yang tepat sehingga produknya 
dapat tetap bersaing dan tetap menghasilkan keuntungan sesuai dengan rencana 
yang telah ditetapkan.  

UD. Alfian Jaya adalah suatu Usaha Kecil Menengah (UKM) atau biasa 
disebut dengan home industri manufaktur yang memproduksi sandal dengan 
produk sandal pria, sandal wanita dan sandal anak-anak dimana produknya sudah 
mencapai skala nasional. Sebagai home industri pembuat sandal, UD. Alfian Jaya 
perlu memperhatikan kualitas dan harga produknya agar tetap bertahan dalam 
persaingan nasional. UD. Alfian Jaya saat ini sedang bingung karena merasa 
masih ada beberapa kelemahan dan kekurangan dalam memperhitungkan biaya 
produksi. Dilakukannya penelitian ini selain sering mendapatkan komplain dari 
konsumen tentang harga jual yang ada dipasaran juga untuk menganalisis Harga 
Pokok Produksi menggunakan metode Activity Based Costing (ABC) agar dapat 
dibandingankan dengan metode konvensional yang telah digunakan perusahaan. 

Untuk itulah digunakan metode Activity Based Costing (ABC) pada 
penelitian ini. Jika metode Activity Based Costing (ABC) pada penelitian ini dapat 
menghasilkan Harga Pokok Produksi yang lebih minimum  sehingga harga jual 
produk yang ditentukan perusahaan dapat bersaing dan untuk kedepannya, maka 
metode Activity Based Costing (ABC) dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 
perusahaan untuk mengambil keputusan dalam penentuan Harga Pokok Produksi. 

Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
Harga Pokok produksi produk dengan tipe Sandal Woles dari Rp. 7765,99 
menjadi Rp. 7767,08 (undercosting), sandal Okley dari Rp. 7590,99 menjadi Rp. 
7594,91 (undercosting), sandal Converse dari Rp. 7590,99 menjadi Rp. 7593 
(undercosting), sandal Rafila dari Rp. 7590,99 menjadi Rp. 7593,33 
(undercosting), sandal KiddRock dari Rp. 7590,99 menjadi Rp. 7597,58 
(undercosting). 

 

Kata Kunci : Harga Pokok Produksi, Activity Based Costing (ABC),     
Undercosting. 
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ABSTRACT 
 

The rapid development in the industry increases competition going on 
between companies in producing quality products at fairly competitive prices. 
Facing tight competition, companies must have the right strategies and methods so 
that their products can remain competitive and still make a profit in accordance 
with a predetermined plan. 
 UD. Alfian Jaya is a Small and Medium Enterprises (SMEs) or commonly 
referred to as home manufacturing industry with a product that produces sandals 
men sandals, women sandals and slippers children where the product has reached 
a national scale. As a home industry slipper makers, UD. Jaya Alfian need to pay 
attention to the quality and price of its products in order to survive in the national 
competition. UD. Alfian Jaya is currently feeling confused because there are still 
some weaknesses and deficiencies in calculating production costs. This study in 
addition to often get complaints from consumers about the sale price in the market 
as well as to analyze the production cost using Activity Based Costing (ABC) in 
order to dibandingankan with conventional methods that have been used by the 
company. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pesatnya pembangunan pada dunia industri meningkatkan persaingan yang 

terjadi antar perusahaan dalam menghasilkan produk-produk berkualitas dengan 

harga yang cukup bersaing. Menghadapi persaingan usaha yang cukup ketat, 

perusahaan harus memiliki strategi dan metode yang tepat sehingga produknya 

dapat tetap bersaing dan tetap menghasilkan keuntungan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan.  

Harga Pokok Produksi dalam industri merupakan bagian terbesar dari 

biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Jika informasi biaya untuk pekerjaan 

atau proses tersedia dengan cepat, maka manajemen mempunyai dasar yang   kuat 

untuk merencanakan kegiatannya. Perusahaan harus cermat dan rinci dalam 

membuat laporan keuangan terutama yang berkaitan dengan biaya produksi 

supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan serta pemborosan biaya dalam 

proses produksi. Informasi harga pokok produksi dapat dijadikan titik tolak dalam 

menentukan harga jual yang tepat kepada konsumen dalam arti yang 

menguntungkan perusahaan dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 

UD. Alfian Jaya adalah suatu Usaha Kecil Menengah (UKM) atau biasa 

disebut dengan home industri manufaktur yang memproduksi sandal dengan 

produk sandal pria, sandal wanita dan sandal anak-anak dimana produknya sudah 

mencapai skala nasional. Sebagai home industri pembuat sandal, UD. Alfian Jaya 

perlu memperhatikan kualitas dan harga produknya agar tetap bertahan dalam 
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persaingan nasional. UD. Alfian Jaya saat ini sedang dilema karena merasa masih 

ada beberapa kelemahan dan kekurangan dalam memperhitungkan biaya produksi 

sebagai akumulasi dari biaya bahan baku yang dihitung secara langsung, biaya 

tenaga kerja juga yang dihitung secara langsung dan biaya overhead pabrik. 

Dengan demikian akuntansi biaya konvensional yang hanya menitik beratkan 

pada biaya produksi pada fase produksi tidak lagi mampu menghasilkan biaya 

yang relevan dengan kebutuhan perusahaan yang bersaing. Pihak perusahaan 

melihat terjadinya pendistorsian biaya dalam memperhitungkan biaya produksi 

yang mengakibatkan terjadinya kelebihan dan kekurangan biaya, sehingga 

perhitungan dengan menggunakan metode konvensional mengakibatkan 

penentuan harga pokok produksi menjadi tidak akurat. Dilakukannya penelitian 

ini selain sering mendapatkan komplain dari konsumen tentang harga jual yang 

ada dipasaran juga untuk menganalisis Harga Pokok Produksi menggunakan 

metode Activity Based Costing (ABC) agar dapat dibandingankan dengan metode 

konvensional yang telah digunakan perusahaan. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang tersebut, penelitian merumuskan permasalahan sebagai 

berikut :  

 “Berapa harga pokok produksi sandal jepit spon dengan menggunakan 

Activity Based Costing di UD. Alfian Jaya”?. 
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1.3.  Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang lebih luas, maka penulis membatasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Produk yang diteliti adalah sandal jepit spon pria. 

2.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data historis perusahaan dari 

bulan Januari sampai bulan Desember 2012. 

3. Analisa harga pokok produksi dengan membandingkan antara sistem 

akuntansi biaya konvensional dan Activity Based Costing (ABC). 

 
 

1.4.  Asumsi - Asumsi 

 Dalam penelitian ini asumsi yang digunakan adalah : 

1. Produksi berjalan dengan lancar. 

2. Persediaan bahan baku tersedia dengan baik. 

3. Mesin dan Peralatan atau fasilitas produksi dalam keadaan normal. 

4. Harga bahan baku utama dan bahan baku pembantu dianggap konstan. 

5. Tarif tenaga kerja yang digunakan selama penelitian adalah konstan. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui harga pokok produksi sandal jepit spon dengan  metode    

Activity Based Costing (ABC). 

2. Membandingkan harga pokok produksi antara sistem konvensional dan 

Activity Based Costing (ABC). 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan  

sebagai masukan tentang bagaimana cara menentukan harga pokok produksi 

dengan metode yang lebih akurat (metode ABC) agar tidak terjadi distorsi 

harga, sehingga perusahaan memperoleh laba yang sesuai seperti yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

2. Bagi Mahasiswa 

Menambah wawasan, keterampilan dan pengetahuan tentang penetapan harga 

pokok produksi dengan menggunakan metode Activity Based Costing (ABC). 

3. Bagi Universitas 

Menambah literatur yang berguna bagi dunia pendidikan, khususnya pada 

perguruan tinggi. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

BAB I       PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, asumsi, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori dan konsep yang dijadikan dasar atau landasan 

didalam pemecahan masalah dan hipotesa. 

BAB   III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi langkah – langkah pemecahan yang diperlukan dalam 

penelitian ini, yang meliputi tempat dan waktu penelitian, 
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identifikasi dan definisi variabel, langkah – langkah pemecahan 

masalah, metode pengambilan data dan analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pengumpulan data, pengolahan data dan pembahasan 

data hasil pengamatan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dari pembahasan serta 

beberapa saran untuk perbaikan. 

DAFTAR PUSTAKA 
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