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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa perhitungan harga pokok produksi dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode activity based costing system, dimana sistem ini menggunakan aktivitas-

aktivitas sebagai pemacu biaya driver untuk menentukan seberapa besar konsumsi overhead dari 

setiap produk. Sistem activity based costing mempunyai kebutuhan yang jauh lebih kecil untuk 

analisis varian dari pada sistem tradisional, karena kelompok biaya (cost pools) dan pemacu biaya 

(cost driver) jauh lebih akurat dan jelas, selain itu ABC dapat menggunakan data biaya historis pada 

akhir periode untuk menghilangkan biaya aktual apabila kebutuhan muncul. Permasalahan penelitian 

ini adalah Bagaimana perhitungan Harga Pokok Produksi dengan metode activity based costing pada  

UD. Sumber Rejeki Tulungagung ? 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Subyek penelitian ini adalah UD. Sumber Rejeki 

Tulungagung sedangkan obyek penelitian adalah Harga Pokok Produksi Tulungagung. Sumber data 

berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Activity Based Costing untuk menentukan harga 

pokok produksi UD. Sumber Rejeki Tulungagung. 

Kesimpulan hasil perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode activity based 

costing jika dibandingkan dengan metode yang digunakan perusahaan terdapat selisih lebih besar, 

dimana total harga pokok produksi metode activity based costing produk gipang original sebesar 

Rp13.785,00 dan gipang varian rasa sebesar Rp12.382,00 sedangkan perhitungan metode tradisional 

produk gipang original sebesar Rp12.065,00 dan gipang varian rasa sebesar Rp11.969,00. Maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa perhitungan harga pokok produksi yang akurat dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode activity based costing. Keunggulan dari sistem activity based costing membantu 

mengurangi distorsi yang disebabkan alokasi biaya tradisional. Sistem ini memberikan gambaran yang 

jernih bagaimana bauran dari beranekaragam  produk, jasa dan aktivitas memberikan kontribusi 

kepada laba usaha dalam jangka panjang. 

  

KATA KUNCI  : Harga Pokok Produksi, Metode Activity Based Costing. 
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I. LATAR BELAKANG 

Visi dan misi merupakan hal 

yang penting bagi setiap perusahaan 

dalam menjalankan kelangsungan 

hidup perusahaan. Hal ini bertujuan 

untuk meningkatkan keuntungan dari 

waktu ke waktu. Seiring dengan 

berjalannya waktu, setiap perusahaan 

dituntut untuk menjaga kelangsungan 

hidup perusahaan dengan mengikuti 

perkembangan perusahaan. 

Perkembangan ini menimbulkan 

persaingan antar perusahaan yang 

semakin komparatif, terutama bagi 

perusahaan-perusahaan yang 

mengembangkan usahanya dibidang 

sejenis. Oleh karena itu manajemen 

dituntut untuk bekerja secara efektif 

dan efisien agar mampu bersaing dan 

dapat mencapai tujuan perusahaan 

yang sudah ditetapkan. 

Salah satu dari perusahaan 

tersebut adalah UD. Sumber Rejeki, 

yaitu usaha yang bergerak dibidang 

produksi dan distribusi makanan 

ringan. Perusahaan ini tergolong 

perusahaan kecil menengah, dimana 

segala sesuatu proses masih 

dikerjakan sendiri, dituntut untuk 

memanfaatkan tenaga karyawan. 

Pemanfaatan tenaga karyawan 

mengakibatkan biaya operasional 

yang dikeluarkan perusahaan 

menjadi besar yang akan berdampak 

pada harga pokok produksi yang 

tinggi. 

Ketidaktepatan dalam 

perhitungan harga pokok produksi 

membawa dampak yang merugikan 

bagi perusahaan, karena harga pokok 

produksi berfungsi sebagai dasar 

untuk menetapkan harga jual, 

sebagai alat untuk mengukur 

efesiensi pelaksanaan proses 

produksi serta sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan bagi 

manajemen perusahaan. Dengan 

demikian perusahaan harus benar-

benar serius dalam menangani harga 

pokok produksinya. Namun 

perhitungan biaya produk untuk 

menentukan harga pokok produksi 

masih banyak perusahaan yang 

menggunakan sistem tradisional. 

Activity based costing (ABC) 

membebankan biaya ke produk atau 

jasa berdasarkan konsumsi terhadap 

aktivitas. Sistem ini menggunakan 

dasar pemikiran bahwa produk atau 

jasa perusahaan diperoleh melalui 

pelaksanaan aktivitas dan aktivitas 

tersebut membutuhkan biaya. Setelah 

sumberdaya dibebankan pada 

aktivitas, aktivitas selanjutnya  

dibebankan ke objek biaya sesuai 

dengan penggunaannya. ABC 
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mengakui hubungan sebab akibat 

antara cost driver dengan aktivitas. 

Sistem ABC menggunakan prosedur 

dua tahap untuk membebankan biaya 

ke produk. Alokasi tahap pertama 

adalah pembebanan biaya 

sumberdaya dimana biaya overhead 

pabrik dibebankan ke cost pool 

aktivitas atau kelompok aktivitas 

yang disebut pusat aktivitas dengan 

menggunakan cost driver yang tepat. 

Alokasi tahap kedua adalah proses 

pembebanan biaya aktivitas dimana 

biaya aktivitas dibebankan ke produk 

atau jasa dengan menggunakan cost 

driver yang tepat. 

Menurut Islahuzzaman 

(2011: 147), Dibandingkan dengan 

akuntansi biaya tradisional, ABC 

mewakili penerapan penelusuran 

biaya yang lebih menyeluruh. 

Perhitungan biaya tradisional 

menelusuri hanya biaya bahan baku 

langsung dan biaya tenaga kerja 

langsung ke setiap unit output. 

Tetapi ABC mengakui bahwa 

banyak biaya-biaya lain yang pada 

kenyataannya dapat ditelusuri ke unit 

output, yaitu ke aktivitas yang 

diperlukan untuk memproduksi 

output. 

Saat ini, perhitungan Harga 

Pokok Produksi yang digunakan oleh 

UD. Sumber Rejeki masih 

menggunakan Metode Biaya 

Tradisional. Dalam Metode Biaya 

Tradisional, seluruh biaya tidak 

langsung dikumpulkan dalam satu 

pengelompokan biaya (cost pool), 

kemudian seluruh total biaya 

dialokasikan dengan satu dasar 

pengalokasian kepada suatu obyek 

biaya.  

Berdasarkan uraian diatas, 

maka untuk menyelesaikan masalah 

ini, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang : “Implementasi 

Activity Based Costing System Untuk 

Menentukan Harga Pokok Produksi 

Pada UD. Sumber Rejeki 

Tulungagung”. 

A. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan dalam 

penelitian ini tidak meluas, maka 

peneliti memberi batasan variabel 

yang diteliti yaitu : 

1. Perhitungan harga pokok 

produksi menggunakan metode 

Activity Based Costing System 

(ABC). 

2. Analisis harga pokok produksi 

hanya pada produk gipang 

tahun 2016. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, 

identifikasi masalah, dan batasan 
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masalah diatas dapat dirumuskan 

masalahnya sebagai berikut, yaitu : 

Bagaimana perhitungan Harga 

Pokok Produksi dengan metode 

Activity Based Costing pada  UD. 

Sumber Rejeki Tulungagung ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan 

masalah diatas, maka tujuan 

penelitian sebagai berikut, yaitu : 

Untuk menganalisis perhitungan 

Harga Pokok Produksi dengan 

Metode Activity Based Costing 

yang digunakan UD. Sumber 

Rejeki Tulungagung. 

II. METODE 

A. Variabel Penelitian  

1. Identifikasi variabel 

penelitian  

Menurut sugiono 

(2014: 38), variabel 

penelitian pada dasarnya 

adalah “segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini, 

variabel penelitian hanya satu 

yaitu metode Activity Based 

Costing yang digunakan 

untuk menentukan harga 

pokok produksi. 

2. Definisi Operasional  

a. Harga Pokok Produksi  

Menurut Mulyadi 

(2010:14), "Harga pokok 

produksi yaitu biaya-

biaya yang terjadi untuk 

mengolah bahan baku 

menjadi barang jadi yang 

tersedia untuk dijual." 

b. Metode Activity Based 

Costing  

Menurut 

Islahuzzaman (2011: 39) 

Metode Activity Based 

Costing merupakan 

metode suatu aktivitas 

yang dibentuk oleh 

organisasi, kemudian 

dibebankan ke prosedur 

menghitung biaya objek 

yang awalnya 

membebankan biaya 

sumber daya produk, 

pelanggan, dan jasa yang 

berguna untuk 

menciptakan permintaan 

atas aktivitas. 

B. Teknik dan Pendekatan 

Penelitian 

Teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 
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Deskriptif. Pendekatan penelitian 

yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kuantitatif. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Dalam penyusunan 

tugas ini penulis melakukan 

penelitian pada UD. Sumber 

Rejeki Tulungagung, yang 

berlokasi di Desa Serut 

RT/RW 03/01, Kecamatan 

Boyolangu, Kabupaten 

Tulungagung. 

2. Waktu penelitian  

Penelitian ini 

dilakukan selama 6 bulan 

terhitung dari bulan Maret 

sampai Agustus 2017. 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian 

dalam penelitian ini adalah 

“UD. Sumber Rejeki 

Tulungagung”.  

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian 

dalam penelitian ini adalah 

data – data yang berhubungan 

dengan Harga Pokok 

Produksi,yaitu dapat dilihat 

pada bagian:  

a. Data Produksi UD. Sumber 

Rejeki tahun 2016.  

b. Data Pemakaian Bahan 

Baku UD. Sumber Rejeki.  

c. Data Biaya Tenaga Kerja 

Langsung.  

d. Data Biaya lain – lain UD. 

Sumber Rejeki.  

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Analisis Data dan 

Pembahasan 

Berikut ini akan dibahas 

langkah-langkah Metode Activity 

Based Costing System dalam 

perhitungan harga pokok 

produksi pada UD. Sumber 

Rejeki Tulungagung : 

1. Perhitungan Harga Pokok 

Produksi Metode Activity 

Based Costing Produk 

Gipang Original 

a. Tahap Pertama 

Tahap pertama 

menentukan Harga Pokok 

Produksi berdasarkan 

metode activity based 

costing system adalah 

dengan menulusuri biaya 

dari sumber daya ke 

aktivitas yang 

mengkonsumsinya. 

Rumus pembebanan 

tahap alokasi pertama 

yaitu : 
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Pool rate = 

Total overhead cost 

Cost Driver 

BOP Dibebankan = 

Tarif Kelompok X 

Penggunaan Aktivitas 

 

 

 

Sumber : Sujarweni 

(2015:48) 

b. Tahap Kedua 

Tahap kedua, biaya 

– biaya untuk masing – 

masing kelompok 

overhead ditelusuri ke 

produk. Hal ini dilakukan 

dengan menggunakan 

tarif kelompok yang 

dihitung pada tahap 

pertama dengan 

mengukur jumlah sumber 

daya yang digunakan oleh 

masing – masing produk. 

Ukuran ini adalah 

banyaknya pendorong 

aktivitas yang digunakan 

oleh masing – masing 

produk. BOP ditentukan 

dari setiap kelompok 

biaya ke setiap produk, 

dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

 

 

 

Sumber : Islahuzzaman 

(2011: 92) 

Pembebanan biaya 

overhead pabrik dengan 

metode Activity based 

costing, dapat dilihat pada 

perhitungan dibawah ini : 

Keterangan  Produk gipang 

original 

(Rp) 

BBB 374.088.000,00 

BTKL 16.224.000,00 

BOP 

(Pembulatan) 

91.380.307,00 

HPP 481.692.307,00 

Unit Produk 34.944 

HPP Per unit 

(Pembulatan) 

13.785,00 

Sumber : Data sekunder yang 

diolah 

2. Perhitugan Harga Pokok 

Produksi Metode Activity 

Based Costing Produk 

Gipang Varian Rasa 

a. Tahap Pertama 

Tahap pertama 

menentukan Harga Pokok 

Produksi berdasarkan 

metode activity based 

costing system adalah 

dengan menulusuri biaya 

dari sumber daya ke 

aktivitas yang 

mengkonsumsinya. 

Rumus pembebanan 

tahap alokasi pertama 

yaitu : 
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Pool rate = 

Total overhead cost 

Cost Driver 

BOP Dibebankan = 

Tarif Kelompok X 

Penggunaan Aktivitas 

 

 

 

Sumber : Sujarweni 

(2015:48) 

b. Tahap Kedua 

Tahap kedua, biaya 

– biaya untuk masing – 

masing kelompok 

overhead ditelusuri ke 

produk. Hal ini dilakukan 

dengan menggunakan 

tarif kelompok yang 

dihitung pada tahap 

pertama dengan 

mengukur jumlah sumber 

daya yang digunakan oleh 

masing – masing produk. 

Ukuran ini adalah 

banyaknya pendorong 

aktivitas yang digunakan 

oleh masing – masing 

produk. BOP ditentukan 

dari setiap kelompok 

biaya ke setiap produk, 

dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

 

 

 

Sumber : Islahuzzaman 

(2011: 92) 

Pembebanan biaya 

overhead pabrik dengan 

metode Activity based 

costing, dapat dilihat pada 

perhitungan dibawah ini : 

 

Keterangan  Produk gipang 

varian rasa 

(Rp) 

BBB 751.176.000,00 

BTKL 22.776.000,00 

BOP 

(Pembulatan) 

91.379.958,00 

HPP 865.331.958,00 

Unit Produk 69.888 

HPP Per unit 

(Pembulatan) 

12.382,00 

Sumber : Data sekunder yang 

diolah 

Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis di 

UD. Sumber Rejeki 

Tulungagung, diperoleh 

keterangan dari narasumber Siti 

Rokayah (pemilik) usaha, 

bahwa dalam menentukan 

harga pokok pokok produksi 

Gipang tidak menggunakan 

perhitungan khusus untuk 

menentukan besarnya tarif per 

unit. UD. Sumber Rejeki 

menggunakan metode biaya 

tradisional yang hanya 

mempertimbangkan biaya yang 

bersifat langsung saja tanpa 
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mempertimbangkan biaya yang 

bersifat tidak langsung. Dimana 

dalam penentuan besarnya tarif 

per unit produk UD. Sumber 

Rejeki hanya 

mempertimbangkan keputusan 

dari pihak manajemen  pabrik. 

Adapun beberapa pertimbangan 

dari pihak manajemen pabrik, 

yaitu: a. Tarif Pesaing. b. 

Keadaan Sosial. 

3. Perbandingan harga pokok 

produksi metode 

tradisional dan metode 

activity based costing pada 

UD. Sumber Rejeki 

Jenis 

produk 

Metode 

ABC 

(Rp) 

Metode 

Tradision

al 

(Rp) 

Selisih 

(Rp) 

Gipang 

Original 

13.785,00 12.065,00 1.720,00 

Gipang 

Varian 

Rasa 

12.382,00 11.969,00 413,00 

Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan perbandingan 

perhitungan harga pokok 

produksi, dapat diketahui bahwa 

activity based costing 

memberikan hasil yang lebih 

besar. Sedangkan untuk hasil 

perhitungan harga pokok 

produksi terbukti bahwa UD. 

Sumber Rejeki Tulungagung 

mendapatkan keuntungan dengan 

perhitungan metode tradisional 

sedangkan jika dibandingkan 

dengan metode activity based 

costing perusahaan mengalami 

kerugian. Perbedaan antara harga 

pokok produksi metode 

tradisional dengan metode 

activity based costing ini terjadi 

karena biaya overhead pabrik 

pada masing-masing produk yang 

dibebankan. Pembebanan biaya 

overhead pabrik masing-masing 

produk pada metode biaya 

tradisional yang hanya 

dibebankan ke satu cost driver 

saja, yaitu jumlah unit produksi. 

Pembebanan tersebut 

mengakibatkan terjadinya 

distorsi pada pembebanan biaya 

overhead pabrik. Sedangkan 

pembebanan biaya overhead 

pabrik dibebankan ke cost driver, 

sehingga metode ABC mampu 

mengalokasikan biaya aktivitas 

ke setiap produk dengan tepat 

berdarkan masing-masing 

aktivitas yang dikonsumsi. 

B. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah 

dilakukan oleh peneliti di UD. 

Sumber Rejeki Tulungagung, 
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hasil perhitungannya metode 

ABC jauh lebih besar yaitu 

produk gipang original sebesar 

Rp 13.785,00 dan gipang varian 

rasa sebesar Rp 12.382,00 

sedangkan perhitungan metode 

tradisional sebesar Rp 12.065,00 

dan gipang varian rasa sebesar 

Rp 11.969,00. Maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa 

perhitungan harga pokok 

produksi yang akurat dapat 

dilakukan dengan menggunakan 

metode Activity Based Costing 

(ABC). Sistem ABC 

menawarkan lebih dari sekedar 

informasi biaya produk yang 

lebih tepat. Sistem ABC 

memberikan pula informasi 

tentang biaya, kinerja aktivitas 

dan sumberdaya, dan sistem ini 

dapat menelusuri biaya secara 

tepat sampai ke obyek biaya 

selain dari produk. Sehingga 

tidak menimbulkan distorsi 

biaya, serta dapat membantu 

pihak manajemen dalam 

pengambilan suatu keputusan. 
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