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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori  

Dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan dan 

pengendalian manajemen membutuhkan pemahaman akan arti biaya dan 

terminologi yang berkaitan dengan biaya. Pembebanan biaya atas produk, 

jasa, pelanggan dan objek lain yang merupakan kepentingan manajemen, 

adalah salah satu tujuan dasar sistem informasi akuntasi manajemen. 

Peningkatan keakuratan pembebanan biaya menghasilkan informasi yang 

lebih bermutu tinggi yang kemudian dapat digunakan untuk membuat 

keputusan yang lebih baik. Memperbaiki penentuan biaya telah menjadi 

pengembangan utama dalam bidang manajemen biaya. Sebelum 

membicarakan proses penentuan biaya, baiknya menentukan mengenai 

definisi biaya (cost). 

Biaya (cost) dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu : 

aktiva atau aset dan beban atau expense. Biaya akan dicatat sebagai aktiva 

atau aset apabila memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

Sedangkan biaya akan dikategorikan sebagai beban atau expense jika 

memberikan manfaat pada periode akuntansi berjalan. Aktiva atau aset juga  

dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu : aktiva atau aset dan beban 

atau expense. Jika aktiva atau aset tersebut belum terpakai, maka tetap 

dicatat sebagai aktiva atau aset. Sedangkan apabila aktiva atau aset tersebut 

telah digunakan, maka akan dicatat sebagai beban. 
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Klasifikasi biaya sangat diperlukan untuk mengembangkan data 

biaya yang dapat membantu pihak manajemen dalam mencapai tujuannya. 

Untuk tujuan perhitungan biaya produk dan jasa, biaya dapat 

diklasifikasikan menurut tujuan khusus atau fungsi-fungsi. Menurut  Hansen 

dan Mowen (2006:50), biaya dikelompokkan ke dalam dua kategori 

fungsional utama, antara lain :  

1. Biaya produksi  (manufacturing cost) adalah biaya yang berkaitan 

dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Biaya produksi dapat 

diklasifikasikan lebih lanjut sebagai : 

a. Bahan baku langsung, adalah bahan yang dapat di telusuri ke 

barang atau jasa yang sedang diproduksi. Biaya bahan langsung 

ini dapat dibebankan ke produk karena pengamatan fisik dapat 

digunakan untuk mengukur kuantitas yang dikonsumsi oleh setiap 

produk. Bahan yang menjadi bagian produk berwujud atau bahan 

yang digunakan dalam penyediaan jasa pada umumnya 

diklasifikasikan sebagai bahan langsung. 

b. Tenaga kerja langsung, adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri 

pada barang atau jasa yang sedang diproduksi. Seperti halnya 

bahan langsung,  pengamatan fisik dapat digunakan dalam 

mengukur kuantitas karyawan yang digunakan dalam 

memproduksi suatu produk dan jasa. Karyawan yang mengubah 

bahan baku menjadi produk atau menyediakan jasa kepada 

pelanggan diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung. 
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c. Overhead, adalah semua biaya produksi selain bahan langsung 

dan tenaga kerja langsung dikelompokkan ke dalam kategori 

biaya overhead. Kategori biaya overhead memuat berbagai item 

yang luas. Banyak input selain dari bahan langsung dan tenaga 

kerja langsung diperlukan untuk membuat produk. Bahan 

langsung yang merupakan bagian yang tidak signifikan dari 

produk jadi umumnya dimasukkan dalam kategori overhead 

sebagai jenis khusus dari bahan tidak langsung. Hal ini 

dibenarkan atas dasar biaya dan kepraktisan. Biaya  penelusuran 

menjadi lebih besar dibandingkan dengan manfaat dari 

peningkatan keakuratan. Biaya lembur tenaga kerja langsung 

biasanya dibebankan ke overhead. Dasar pemikirannya adalah 

bahwa tidak semua operasi produksi tertentu secara khusus dapat 

diidentifikasi sebagai penyebab lembur. Oleh sebab itu, biaya 

lembur adalah hal yang umum bagi semua operasi produksi, dan 

merupakan biaya manufaktur tidak langsung. 

2. Biaya nonproduksi (non-manufacturing cost) adalah biaya yang 

berkaitan dengan fungsi perancangan, pengembangan, pemasaran, 

distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi umum. Terdapat dua 

kategori biaya nonproduksi yang lazim, antara lain : 

a. Biaya penjualan atau pemasaran, adalah biaya yang diperlukan 

untuk memasarkan, mendistribusikan, dan melayani produk atau 

jasa. 
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b. Biaya administrasi, merupakan seluruh biaya yang berkaitan 

dengan penelitian, pengembangan, dan administrasi umum pada 

organisasi yang tidak dapat dibebankan ke pemasaran ataupun 

produksi. Administrasi umum bertanggung jawab dalam 

memastikan bahwa berbagai aktivitas organisasi terintegrasi 

secara tepat sehingga misi perusahaan secara keseluruhan dapat 

terealisasi. 

Akhir-akhir ini, metode konvensional dianggap kurang mampu 

memenuhi  kebutuhan Informasi  perhitungan harga pokok per unit yang 

akurat. Kebutuhan informasi harga pokok  yang akurat sangat mendesak 

ketika perusahaan harus mempoduksi berbagai macam produk dan jasa 

untuk memuaskan kebutuhan konsumen yang hampir tanpa batas. Metode 

ABC dapat mengidentifikasi hubungan antara biaya yang terjadi dengan  

aktivitas yang mendasarinya. Sebelumnya harus ditentukan masing-masing 

cost driver untuk setiap aktivitas.  

 Metode ABC adalah suatu metodologi yang mengukur biaya 

dan kinerja dari  aktivitas, sumber daya dan obyek biaya. Metode ini 

mengkalkulasikan biaya dari setiap aktivitas yang dilakukan untuk 

memproduksi suatu produk atau jasa dan membebankannya ke cost object.  

Menurut Canter (2009:528) ABC (Activity Based Costing) 

merupakan suatu sistem perhitungan biaya dimana tempat penampungan 

biaya overhead yang jumlahnya lebih dari satu dialokasikan menggunakan 

dasar yang mencakup satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan 

volume. Menurut Hongren (2000:142),Metode ABC (Activity Based 
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Costing)  adalah suatu  sistem pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan 

berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan.  

Activity Based Costing menyediakan informasi perihal aktivitas-

aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas-

aktivitas tersebut. Aktivitas adalah setiap kejadian atau transaksi yang 

merupakan pemicu biaya (cost driver) yakni, bertindak  sebagai faktor 

penyebab dalam pengeluaran biaya dalam organisasi. Aktivitas-aktivitas ini 

menjadi titik perhimpunan biaya. Metode ini menelusuri biaya ke aktivitas 

dan kemudian ke  produk.   

Metode ABC (Activity Based Costing) mengasumsikan bahwa 

aktivitas-aktivitaslah yang mengkonsumsi sumber daya dan bukannya 

produk. Metode ini memakai pemicu biaya dasar unit maupun non unit, 

yang jumlah pemicu biayanya lebih besar ketimbang jumlah pemicu pada 

metode konvensional, sehingga meningkatkan akurasi penentuan biaya 

pokok produk.Pemicu biaya (cost driver) adalah dasar untuk 

mengalokasikan biaya overhead. 

2.2. Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produksi adalah penjumlahan dari biaya yang 

dibagikan ke produk untuk tujuan tertentu. Harga pokok produk merupakan 

salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan baik 

perusahaan manufaktur,  perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. 

Penetapan harga pokok produk yang tepat akan memberikan manfaat bagi 

perusahaan itu sendiri. 
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Menurut Hariadi(2002: 66-67), harga pokok per unit adalah 

informasi yang sangat berharga bagi produsen karena informasi tersebut 

merupakan dasar untuk menilai persediaan, harga pokok penjualan, 

perhitungan laba dan sejumlah keputusan penting lainnya. 

Sedangkan menurut Soemarso S.R (2004), biaya yang telah 

diselesaikan selama suatu periode disebut harga pokok produksi barang 

selesai (cost of good manufactured) atau disingkat dengan harga pokok 

produksi. Harga pokok ini terdiri dari biaya pabrik ditambah persediaan 

dalam proses awal periode dikurangi persediaan dalam proses akhir periode.   

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa  

harga pokok produksi merupakan semua biaya-biaya yang seharusnya 

dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dinyatakan 

dalam satuan uang. 

Jumlah seluruh biaya yang diperlukan untuk memperoleh dan 

mempersiapkan barang untuk dijual disebut dengan harga pokok penjualan  

(cost of good sold). 

2.3. Activity Based Costing (ABC) 

Activity-Based Costing (ABC) adalah suatu metode informasi 

akuntansi yang mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dikerjakan dalam 

suatu organisasi dan mengumpulkan biaya dengan dasar dan sifat yang ada 

dan perluasan dari aktivitasnya. ABC memfokuskan pada biaya yang 

melekat pada produk berdasarkan aktivitas untuk memproduksi, 

mendistribusikan atau menunjang produk yang bersangkutan.  
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Metode ABC timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen 

akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber 

daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk secara akurat. 

Hal ini didorong oleh: 

a. Persaingan global yang tajam yang memaksa perusahaan untuk cost 

effective. 

b. Advanced manufacturing technology yang menyebabkan proporsi 

biaya overhead pabrik dalam product cost menjadi lebih tinggi dari 

primary cost. 

c. Adanya strategi perusahaan yang menerapkan market driven 

strategi 

Mulyadi(2007:52) mengungkapkan dua falsafah yang melandasi  

Activity-Based Costing yaitu: 

a. Cost is caused  

Biaya ada penyebabnya dan penyebab biaya adalah 

aktivitas. Keyakinan Dasar ABC: “Biaya ada penyebabnya”. Titik 

Pusat  ABC Sumber Daya Aktivitas Cost Object Customer “Dan 

penyebab biaya dapat dikelola” (melalui Activity-Based 

Management).  

Pemahaman tentang aktivitas yang menjadi penyebab 

timbulnya biaya akan menempatkan personel perusahaan pada 

posisi dapat mempengaruhi biaya. Activity-Based Costing berawal 

dari keyakinan dasar bahwa sumber daya menyediakan 
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kemampuan untuk melaksanakan aktivitas, bukan sekedar 

menyebabkan timbulnya biaya yang harus dialokasikan.  

b. The Causes of Cost Can be Managed  

Penyebab terjadinya biaya (yaitu aktivitas) dapat 

dikelola. Melalui pengelolaan terhadap aktivitas yang menjadi 

penyebab terjadinya  biaya, personel perusahaan dapat 

mempengaruhi biaya. Pengelolaan terhadap aktivitas memerlukan 

berbagai informasi  tentang aktivitas.  

Dalam Activity-Based Costing produk diartikan sebagai 

barang atau jasa yang dijual perusahaan. Produk-produk yang 

dijual perusahaan misalnya pelayanan kesehatan, asuransi, 

pelayanan  konsultasi, buku, baju dan sebagainya. Semua produk 

tersebut  dihasilkan melalui aktivitas perusahaan.  

Aktivitas-aktivitas tersebut yang mengkonsumsi 

sumber daya. Biaya yang tidak dibebankan secara langsung pada 

produkakan dibebankan pada aktivitas yang  menyebabkan 

timbulnya biaya tersebut. Biaya untuk setiap aktivitas  ini 

kemudian dibebankan pada produk yang bersangkutan.  

 

Pada pembentukan kumpulan aktivitas yang berhubungan, 

aktivitas diklasifikasikan menjadi beberapa level aktivitas yaitu level unit, 

level batc, level produk dan  level fasilitas. Pengklasifikasian aktivitas 

dalam beberapa level  ini akan  memudahkan perhitungan  karena biaya 

aktivitas yang berkaitan dengan  level yang berbeda akan  menggunakan 
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jenis Cost Driver yang berbeda. Hierarki biaya merupakan pengelompokan 

biaya dalam berbagai kelompok biaya (Cost Pool) sebagai dasar 

pengalokasian biaya.  

 

Firdaus dan Wasilah (2009:324) memaparkan hierarki biaya 

dalam Activity-Based Costing yaitu: 

a. Biaya untuk setiap unit (output unit level) adalah sumber daya 

yang digunakan untuk aktivitas yang akan meningkat pada 

setiap unit produksi atau jasa yang dihasilkan. Dasar 

pengelompokan untuk level ini adalah  hubungan sebab akibat 

dengan setiap unit yang dihasilkan. 

b. Biaya untuk setiap kelompok unit tertentu (batch level) adalah 

sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang akan terkait 

dengan kelompok unit produk atau jasa yang dihasilkan. Dasar 

pengelompokan untuk level ini adalah biaya yang hubungan 

sebab akibat untuk setiap kelompok unit yang dihasilkan.  

c. Biaya untuk setiap produk / jasa tertentu (product / service 

sustaining level) adalah sumber daya digunakan untuk aktivitas 

yang menghasilkan suatu  produk dan jasa. Dasar 

pengelompokan untuk level ini adalah biaya yang memiliki 

hubungan sebab akibat dengan setiap produk atau jasa yang 

dihasilkan. 
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d. Biaya untuk setiapfasilitas tertentu (facility sustaining level) 

adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang tidak 

dapat dihubungkan secara langsung dengan produk atau jasa 

yang dihasilkan tetapi untuk mendukung organisasi secara 

keseluruhan. Dasar pengelompokan untuk level ini sulit dicari 

hubungan sebab akibatnya dengan produk atau jasa yang 

dihasilkan tetapi dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan 

perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi barang 

atau jasa.  

2.3.1. Kriteria Penerapan Activity Based Costing  

Dalam penerapannya, terdapat beberapa kriteria 

penerapan Activity Based Costing pada perusahaan, antara lain : 

1. Product diversity 

Menunjukkan jumlah dan keanekaragaman  product families  

yang ditawarkan. Dalam hal ini semakin banyak produk yang 

dihasilkan, maka semakin cocok menggunakan analisis ABC. 

Hal ini dikarenakan jika semakin banyak beragam produk yang 

dihasilkan akan berakibat semakin beragam pula aktivitasnya 

sehingga semakin tinggi pula tingkat distorsi biaya. 
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2. Support diversity 

Menunjukkan jumlah dan keanekaragaman aktivitas yang 

mengakibatkan tingginya pengeluaran  biaya overhead. Hal 

tersebut menyebabkan kesulitan dalam pengalokasian biaya 

overhead. Jadi, semakin banyak jumlah dan keanekaragaman 

aktivitas maka semakin cocok menggunakan analisis ABC. 

3. Common processes 

Menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kegiatan yang 

dilakukan secara bersama untuk menghasilkan produk-produk 

tertentu sehingga biaya periode masing-masing produk sulit 

dipisahkan. Kegiatan bersama tersebut misalnya: kegiatan 

manufacturing, engineering, marketing, distribution, 

accounting, material handling dan sebagainya. Banyaknya 

departemen yang diperlukan dalam menjalankan operasi 

perusahaan akan menyebabkan banyaknya  common cost. Hal 

itu berdampak pada  sulitnya alokasi biaya per produk. Jadi, 

semakin tinggi tingkat common processes maka semakin cocok 

menggunakan analisis ABC 

4. Period cost allocation 

Menunjukkan kemampuan sistem akuntansi biaya yang ada 

mengalokasikan biaya periode secara akurat. Biaya periode 

merupakan biaya uang diidentifikasi dengan interval waktu 

tertentu karena tidak diperlukan untuk memperoleh barang 

atau produk yang akan dijual. Untuk dapat memperkecil biaya 
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produk maka lebih disarankan biaya agar biaya periode 

menjadi proporsi yang paling besar dalam produk. Perusahaan 

yang telah menerapkan hal tersebut maka cocok untuk 

menggunakan analisis ABC. 

5. Rate of growth of period costs 

Menunjukkan tingkat kecepatan pertumbuhan biaya periode  

sepanjang tahun. Perusahaan yang memiliki tingkat 

pertumbuhan biaya periode yang pesat akan akan  sulit untuk 

mengalokasikan biaya, dan sehingga tingkat kemungkinan 

untuk terjadinya  distorsi biaya menjadi tinggi. Maka 

perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan biaya periode 

yang pesat, cocok dalam penggunaan analisis ABC. 

6. Pricing freedom 

Menunjukkan tingkat independensi perusahaan dalam 

menentukan harga sehingga menghasilkan  product 

profitability. Perusahaan yang memiliki ketidakbebasan dalam 

menentukan harga biasanya disebabkan adanya persaingan 

dengan kompetitor dalam pasar. Persaingan tersebut 

berdampak pada penentuan biaya yang  tepat bagi perusahaan. 

Maka perusahaan yang tidak memiliki tingkat independensi 

untuk menentukan harga maka perusahaan tersebut cocok 

dengan menggunakan analisis ABC. 
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7. Period expense ratio 

Menunjukkan kemungkinan terjadinya distorsi biaya produk 

secara material. Ini berkaitan dengan seberapa tingkat 

pengaruh penurunan ataupun kenaikan biaya dengan proporsi 

laba. Jika laba perusahaan tersebut mempunyai pengaruh yang 

signifikan maka perusahaan cocok menggunakan analisis 

ABC. 

8. Strategic considerations 

Menunjukkan seberapa penting informasi biaya dimanfaatkan 

dalam proses pengambilan keputusan manajemen. Keputusan 

yang diambil oleh manajemen berkaitan dengan strategi yang 

diterapkan oleh perusahaan, tidak hanya terbatas pada strategi 

pemasaran. Sehingga semakin penting informasi biaya dalam 

pengambilan keputusan maka perusahaan cocok menggunakan 

analisis ABC. 

9. Cost reduction effort 

Menggambarkan seberapa penting akurasi pelaporan alokasi 

biaya periode untuk pengambilan keputusan internal 

manajemen. Adanya keakuratan pelaporan alokasi biaya 

periode juga berkaitan dengan evaluasi bagi internal 

manajemen. Pihak manajemen dapat menggunakan informasi 

yang disajikan dalam laporan tersebut untuk membuat 

kebijakan yang lebih tepat pada kemudian hari. Jadi, semakin 
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tinggi tingkat kepentingan akurasi maka semakin cocok 

menggunakan analisis ABC. 

10. Analysis of frequency 

Menunjukkan tinggi rendahnya kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan analisis biaya pada produk. Banyak kegiatan 

berkaitan dengan frekuensi kebutuhan informasi biaya. 

Semakin tinggi tingkat frekuensinya maka tingkat keakuratan 

alokasi biaya pun juga semakin dibutuhkan. Maka semakin 

tinggi tingkat frekuensinya, perusahaan semakin cocok 

menggunakan analisis ABC. 

Ada dua hal mendasar yang harus dipahami sebelum  

kemungkinan penerapan metode ABC, yaitu : 

1. Biaya berdasarkan non unit harus merupakan prosentase yang 

signifikan dari biaya overhead. Jika hanya terdapat biaya 

overhead yang dipengaruhi hanya oleh volume produksi dari 

keseluruhan overhead pabrik maka jika digunakan akuntansi 

biaya tradisional pun informasi biaya yang dihasilkan masih 

akurat sehingga penggunaan ABC kehilangan relevansinya. 

Artinya,  Activity Based Costing  akan lebih baik diterapkan 

pada perusahaan yang biaya overheadnya tidak hanya 

dipengaruhi oleh volume produksi saja. 

2. Rasio konsumsi antara aktivitas berdasarkan unit dan 

berdasarkan non unit harus berbeda. Jika rasio konsumsi antar 

aktivitas sama, itu artinya semua biaya overhead yang terjadi 
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bisa diterangkan dengan satu pemicu biaya. Pada kondisi ini 

penggunaan ABC justru tidak tepat karena ABC hanya 

dibebankan ke produk dengan menggunakan pemicu biaya 

baik unit maupun  non unit (memakai banyak cost driver). 

Apabila berbagai produk rasio konsumsinya sama, maka 

sistem akuntansi biaya tradisonal atau sistem ABC 

membebankan biaya overhead dalam jumlah yang sama. Jadi,  

perusahaan yang produksinya homogen (diversifikasi paling 

rendah) mungkin masih dapat menggunakan sistem tradisional 

tanpa ada masalah. 

2.3.2. Klasifikasi Aktivitas  

Activity Based Costing (ABC) pada dasarnya mencari 

suatu metode atau cara untuk menghasilkan informasi biaya yang 

lebih akurat dengan melakukan identifikasi atas berbagai aktivitas. 

Untuk mengidentifikasi biaya sumber daya pada berbagai aktivitas, 

perusahaan perlu mengelompokkan seluruh aktivitas menurut cara 

bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut mengkonsumsi sumber daya. 

Sistem ABC membagi aktivitas kedalam 4 tingkatan, yaitu : 

1. Aktivitas tingkat unit (Unit-Level Activities) 

Aktivitas ini dilakukan untuk setiap unit produksi. Biaya 

aktivitas berlevel unit bersifat proporsional dengan jumlah unit 

produksi. Sebagai contoh, menyediakan tenaga untuk 

menjalankan peralatan, karena tenaga tersebut cenderung 
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dikonsumsi secara proporsional dengan jumlah unit yang 

diproduksi. 

2. Aktivitas tingkat kelompok unit (Batch-Level Activities) 

Aktivitas dilakukan setiap kelompok unit diproses, tanpa 

memperhatikan berapa unit yang ada pada kelompok unit 

tersebut. Misalnya, pekerjaan seperti membuat order produksi 

dan pengaturan pengiriman konsumen adalah aktivitas berlevel 

kelompok unit. 

3. Aktivitas pendukung produk/jasa (Product/Service-Sustaining 

Activities) 

Aktivitas ini mendukung produksi produk/jasa spesifik dan 

biasanya dikerjakan tanpa memperhatikan berapa  batch  atau 

unit yang diproduksi atau dijual. Aktivitas ini dilakukan karena 

dibutuhkan untuk menopang produksi setiap jenis produk/jasa 

yang berlainan. Sebagai contoh merancang produk atau 

mengiklankan produk. 

4. Aktivitas pendukung fasilitas (Facility-Sustaining Activities) 

Aktivitas ini tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan 

produk/jasa yang dihasilkan tetapi untuk mendukung 

organisasi secara keseluruhan. Pengelompokan untuk level ini 

sulit dicari hubungan sebab akibatnya dengan produk/jasa yang 

dihasilkan tetapi dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan 

perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi 

barang/jasa. Contoh : biaya keamanan dan biaya kebersihan. 



29 
 

 
 

2.3.3. Cost Driver 

Cost driver adalah setiap aktivitas  yang menimbulkan 

biaya. Cost driver merupakan faktor yang dapat menerangkan 

konsumsi biaya-biaya overhead. Faktor  ini menunjukkan suatu 

penyebab utama tingkat aktivitas yang akan menyebabkan biaya 

dalam aktivitas-aktivitas selanjutnya. 

Landasan penting untuk menghitung biaya berdasarkan 

aktivitas adalah dengan mengidentifikasi pemicu biaya atau  cost 

driver  untuk setiap aktivitas. Pemahaman  yang tidak tepat atas 

pemicu akan mengakibatkan ketidaktepatan pada  pengklasifikasian 

biaya, sehingga menimbulkan dampak bagi manajemen dalam 

mengambil keputusan. 

2.3.4. Mekanisme Pendesainan Activity Based Costing (ABC) 

1. Tahap-tahap pembebanan biaya overhead pabrik pada ABC 

adalah : 

a. Biaya overhead pabrik dibebankan pada aktivitas-aktivitas 

yang sesuai. 

b. Biaya-biaya aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 

beberapa cost pool yang homogen. 

c. Menentukan tarif untuk masing-masing kelompok (cost 

pool). Tarif dihitung  dengan cara membagi jumlah semua 

biaya didalam cost pool dengan suatu ukuran aktivitas 

yang dilakukan. Tarif pool ini juga berarti biaya per unit 

pemacu biaya (cost driver). 
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2. Tahap II 

Biaya-biaya aktivitas dibebankan ke produk berdasarkan 

konsumsi atau permintaan aktivitas oleh masing-masing produk. 

Jadi pada tahap ini biaya-biaya tiap pool aktivitas ditelusuri  ke 

produk dengan menggunaan tarif pool dan ukuran besarnya 

sumber daya yang dikonsumsi oleh tiap produk. Ukuran 

besarnya sumber daya tersebut adalah penyederhanaan dari 

kuantitas pemacu biaya dikonsumsi oleh tiap produk. 

 

Pada tahap pertama, aktivitas diidentifikasikan, biaya-

biaya dibebankan kepada aktivitas, aktivitas yang berkaitan 

digabungkan menjadi satu kelompok, kelompok biaya sejenis 

dibentuk, dan tarif kelompok dihitung. Pada tahap kedua, setiap 

permintaan produk untuk sumber daya kelompok diukur dan biaya-

biaya dibebankan kepada produk dengan menggunakan  permintaan 

ini dan tarif kelompok  yang mewakili. Namun, untuk menghindari 

kerancuan pada konsep dasar sebaiknya  menghindari setiap 

pembahasan detail dari beberapa langkah prosedur tahap pertama.   

Konsep ABC, bahwa biaya produk ditimbulkan oleh 

aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan volume produk 

maupun aktivitas yang tidak berkaitan dengan volume produk. BOP 

merupakan biaya yang akan diatribusikan kepada produk 

berdasarkan pemicu biaya (cost drivers), bukan berdasarkan volume 

produk. 
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Aktivitas merupakan tindakan yang berulang-ulang 

untuk memenuhi fungsi bisnis. Setiap aktivitas dapat ditentukan 

sebagai value added atau non value added. Kaplan (1991), 

menyatakan bahwa, sistem manajemen biaya mempunyai dua sisi 

pengukuran kinerja, yaitu finansial dan non finansial. Pengukuran 

kinerja yang bersifat finansial digunakan untuk pengukuran kinerja 

periodik dan untuk penentuan biaya produk yang akurat. Sedangkan 

pengukuran kinerja non finansial dapat digunakan untuk 

mengembangkan dan memperbaiki secara terus menerus proses 

produksi dengan mengurangi non value added time. Continuous 

improvement ini mengacu pada falsafah pengolahan bernilai tambah 

(value added manufacturing), yang mengacu pada kegiatan 

manufaktur yang terbaik dan sederhana, sehingga sistem manufaktur 

menjadi lebih efisien. 

2.3.5. Manfaat Activity Based Costing (ABC) 

Manfaat biaya Activity based Costing  (ABC)  bagi pihak 

manajemen perusahaan adalah : 

1. Suatu pengkajian biaya ABC dapat meyakinkan pihak 

manajemen bahwa mereka harus mengambil sejumlah 

langkah untuk menjadi lebih kompetitif. Sebagai hasilnya, 

mereka dapat berusaha untuk meningkatkan mutu sambil 

secara simultan fokus pada pengurangan biaya yang 

memungkinan. Analisis biaya ini dapat menyoroti bagaimana 

mahalnya proses manufakturing, hal ini pada  gilirannya  
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dapat memacu aktivitas untuk mengorganisasi proses, 

memperbaiki mutu, dan mengurangi biaya.   

2. Pihak manajemen akan berada dalam suatu posisi untuk 

melakukan penawaran kompetitif yang lebih wajar. 

3. ABC dapat membantu dalam pengambilan keputusan 

(management decision making) membuat-membeli yang 

manajemen harus lakukan, disamping  itu dengan penentuan 

biaya yang lebih akurat maka keputusan yang akan diambil 

oleh pihak manajemen akan lebih  baik dan tepat. Hal ini 

didasarkan bahwa dengan akurasi perhitungan biaya  produk 

yang  menjadi sangat penting  dalam iklim kompetisi dewasa 

ini. 

4. Mendukung perbaikan yang berkesinambungan (continous 

improvement), melalui analisa aktivitas, sistem ABC 

memungkinkan tindakan eleminasi atau perbaikan  terhadap 

aktivitas yang tidak bernilai tambah atau kurang efisien. Hal  

ini berkaitan erat dengan masalah produktivitas perusahaan. 

5. Memudahkan Penentuan biaya-biaya yang kurang relevan 

(cost reduction), pada  sistem tradisional, banyak biaya-biaya 

yang kurang relevan yang tersembunyi. ABC yang transparan 

menyebabkan sumber-sumber biaya tersebut dapat  diketahui 

dan dieliminasi. 
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6. Dengan analisis biaya yang diperbaiki, pihak manajemen 

dapat melakukan analisis yang lebih akurat mengenai volume 

produksi yang diperlukan untuk mencapai impas (break even) 

atas produk yang bervolume rendah. 

2.3.6. Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Activity Based Costing 

(ABC) 

Keunggulan Activity Based Costing membantu 

mengurangi distorsi yang disebabkan alokasi biaya tradisional. 

Sistem ini memberikan gambaran yang jernih tentang bagaimana 

bauran dari beraneka ragam produk, jasa, dan aktivitas memberikan 

kontribusi kepada laba usaha dalam jangka panjang. Manfaat utama 

dari Activity Based Costing adalah : 

1. Pengukuran profitabilitas yang lebih baik. ABC menyajikan 

biaya produk yang lebih akurat dan informatif, mengarahkan 

pada pengukuran profitabilitas produk yang lebih akurat dan 

keputusan strategis yang diinformasikan dengan lebih baik 

tentang penetapan harga jual, lini produk, dan segmen pasar. 

2. Keputusan dan kendali yang lebih baik. ABC menyajikan 

pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang timbul 

karena dipicu oleh aktivitas, membantu manajemen untuk 

meningkatkan nilai produk dan nilai proses dengan membuat 

keputusan yang lebih baik tentang desain produk, 

mengendalikan biaya secara lebih baik, dan membantu 

perkembangan proyek-proyek yang meningkatkan nilai. 
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3. Informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya 

kapasitas. ABC membantu manajer mengidentifikasi dan 

mengendalikan biaya kapasitas yang tidak terpakai dalam 

pengambilan keputusan bisnis. 

4. Kemampuan ABC untuk mengungkapkan aktivitas yang 

tidak memberikan nilai tambah (non value added activities) 

bagi produk atau jasa yang dihasilkan. 

 

Activity Based Costing  bukanlah merupakan sistem yang 

sempurna. Menggunakan Activity Based Costing dalam perhitungan 

harga pokok produk juga mempunyai  kekurangan yang antara lain 

adalah: 

1. Implementasi Activity Based Costing ini belum dikenal 

dengan baik, sehingga prosentase penolakan terhadap sistem 

ini cukup besar. 

2. Banyak dan sulitnya mendapat data yang dibutuhkan untuk 

menerapkan Activity Based Costing. 

3. Masalah  joint  cost  yang dihadapi sistem konvensional juga 

tidak dapat teratasi dengan sistem ini. 

4. Activity Based Costing melaporkan biaya dengan cara 

pembebanan untuk suatu periode penuh dan tidak 

mempertimbangkan untuk mengamortisasi  longterm payback 

expense. Contohnya dalam penelitian dan pengembangan, 

biaya pengembangan dan penelitian yang cukup besar untuk 
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periode yang disingkatkan akan ditelusuri ke produk sehingga 

menyebabkan biaya produk yang terlalu besar. 

2.3.7. Sistem Activity Based Costing Pada Perusahaan Manufaktur 

Activity Based Costing pada awalnya diterapkan pada 

perusahaan manufaktur. ABC menjadikan aktivitas sebagai titik 

pusat  kegiatannya. Informasi tentang aktivitas diukur, dicatat, dan 

disediakan dalam shared database melalui sistem ABC. Oleh karena 

aktivitas dapat dijumpai baik di perusahaan manufaktur, jasa, dan 

dagang, serta organisasi sektor publik dan organisasi nirlaba,  maka 

sistem ABC dapat diterapkan sama baiknya di berbagai jenis 

organisasi tersebut. Dengan sistem ABC ini, untuk pertama kalinya 

perusahaan jasa dan perusahaan dagang serta organisasi sektor 

publik dan organisasi nirlaba dapat memanfaatkan sistem informasi 

biaya yang sangat bermanfaat untuk mengurangi biaya dan 

penentuan secara akurat harga pokok produk/jasa. 

ABC tidak hanya berfokus ke perhitungan harga pokok 

produk/jasa, namun mencakup perspektif yang lebih luas, yaitu 

pengurangan biaya melalui  pengelolaan aktivitas. Perusahaan 

manufaktur, jasa, dan dagang serta organisasi sektor publik dan 

organisasi nirlaba berkepentingan untuk mengurangi biaya dalam 

pengelolaan aktivitas, sehingga perusahaan dan organisasi tersebut 

membutuhkan sistem informasi  biaya yang mampu menyediakan 

informasi berlimpah tentang aktivitas. 
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Namun, ada beberapa perbedaan dasar antara perusahaan 

jasa dan manufaktur. Kegiatan dalam perusahaan manufaktur 

cenderung menjadi jenis yang sama dan dilaksanakan dengan cara 

yang serupa. Hal ini berbeda  untuk perusahaan jasa. Perbedaan 

dasar lainnya antara perusahan jasa dan manufaktur adalah 

pendefinisian keluaran. Untuk perusahaan manufaktur, keluaran 

mudah ditentukan (produk-produk nyata yang di produksi), tetapi 

untuk perusahaan jasa, pendefinisian keluaran lebih sulit. Keluaran 

untuk perusahaan jasa kurang nyata. Keluaran harus didefinisikan 

sehingga keluaran dapat dihitung harganya. 

Untuk menjawab permasalahan di atas,  Activity  Based 

Costing  benar-benar dapat digunakan pada perusahaan jasa, setidak-

tidaknya pada beberapa perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam penerapan Activity Based Costing pada perusahaan jasa 

adalah: 

a. Identifying and Costing Activities 

Mengidentifikasi dan menghargai aktivitas dapat membuka 

beberapa kesempatan untuk pengoperasian yang efisien. 

b. Special Challenger 

Perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur 

akan memiliki permasalahan-permasalahan yang serupa. 

Permasalahan itu seperti sulitnya mengalokasikan biaya ke 

aktivitas. Selain itu jasa tidak dapat menjadi suatu persediaan, 
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karena kapasitas yang ada namun tidak dapat digunakan 

menimbulkan biaya yang tidak dapat dihindari.   

c. Output Diversity 

Perusahaan jasa juga memiliki kesulitan-kesulitan dalam 

mengidentifikasi output yang ada. Pada perusahaan jasa,  

diversity yang menggambarkan aktivitas-aktivitas pendukung 

pada hal-hal yang berbeda mungkin sulit untuk dijelaskan 

atau ditentukan. 
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2.4. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai 

acuan dan perbandingan di rangkum dalam tabel. Dapat dilihat pada tabel 

2.1 berikut: 

Tabel 2.1 penelitian terdahulu 

NO PENULIS JUDUL VARIABEL 
METODE 

PENELITIAN 
HASIL 

1 Hasbie, 

Nurmalitati 

(2009)  

Penerapan 

metode activity 

based costing 

dalam 

menentukan 

harga pokok jasa 

rawat inap (studi 

pada rumah sakit 

isalam aisyiyah 

Malang) 

biaya 

langsung, 

biaya tak 

langsung, 

biaya 

overhead 

 Kualitatif 

Deskriptif 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

terdapat perbedaan hasil 

perhitungan harga pokok 

per unit antara metode 

ABC system dengan 

alokasi secara tradisional. 

 

2 Saputa, 

Hendro 

(2013) 

Penerapan 

activity based 

costing sebagai 

salah satu 

alternatif dasar 

penetapan tarif 

jasa rawat inap 

pada badan 

layanan umum 

daerah tumah 

sakit Benyamin 

Guluh Kabupaten 

Kolaka 

Biaya 

langsung, 

Biaya tak 

langsung, 

Biaya 

overhead 

Penelitian 

lapangan (field 

research) 

Dapat disimpulkan bahwa 

dari perhitungan tarif jasa 

rawat inap dengan 

menggunakan ABC 

diketahui besarnya tarif 

untuk kelas VIP Rp. 

531.831,76, kelas satu Rp. 

253.686,86, kelas dua Rp. 

247.052,61, kelas tiga Rp. 

246.934,28. 
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 3  Sumenda P, 

Olivia dkk 

(2013)  

Analisis 

komparatif 

dengan 

penerapan 

tradisional 

costing concept 

dengan activity 

based costing 

(studi kasus pada 

rumah sakit 

siloam di 

manado) 

Biaya 

langsung, 

Biaya tak 

langsung, 

Biaya 

overhead 

 Analisis 

Deskriptif 

Kesimpulan dari penelitian 

bahwa perhitungan tarif 

kamar dengan 

menggunakan ABC 

terbukti mampu 

menghasilkan biaya yang 

lebih murah bila 

dibandingkan dengan 

pendekatan tradisional. 

 

 

 4  Sumilat, 

Zinia Th.A 

(2013) 

 Penentuan harga 

pokok penjualan 

kamar 

menggunakan 

activity based 

costing  pada 

RSU Pancaran 

Kasih UGM 

Biaya 

langsung, 

Biaya tak 

langsung, 

Biaya 

overhead 

 Deskripsi 

Kuantitatif 

 Hasil penelitian 

menunjukan perhitungan 

tarif rawat inap dengan 

menggunakan activity 

based costing system 

apabila dibandingkan 

dengan rawat inap yang 

digunakan oleh rumah sakit 

saat ini terlihat bahwa 

untuk kelas VVIP dan 

kelas VIP memberikan 

hasil yang lebih kecil, 

sedangkan kelas I, kelas II 

dan Kelas III memberikan 

hasil yang lebih besar. 

 

 5 Hidayat, 

Nurul dkk 

 Penentuan tarif 

jasa rawat inap 

dengan 

menggunakan 

activity based 

Biaya 

langsung, 

Biaya tak 

langsung, 

Biaya 

Deskriptif   Hasil penelitian dapat 

disimpulkan perhitungan 

tarif jasa rawat inap dengan 

mengguanakan metode 

ABCS diketahui besarnya 
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costing system di 

rumah sakit paru 

BP4 Pamekasan 

(balai 

pemberantasan 

dan pencegahan 

penyakit paru) 

overhead  tarif untuk setiap kelas 

pada rumah sakit tersebut 

mulai dari kelas VIP, kelas 

I, Kelas II, dan Kelas III. 
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2.5. Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu diatas, 

maka penelitian dapat dimulai dari pengambilan data primer yaitu 

wawancara langsung kepada perusahaan, data diperoleh dari beberapa 

bagian di dalam perusahaan seperti bagian keuangan, bagian operasional, 

bagian SDM dan bagian administrasi umum. Dan data sekunder dari 

berbagai informasi tertulis mengenai situasi dan kondisi perusahaan maupun 

berdasarkan dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

Perusahaan merupakan suatu organisasi dengan sumber daya 

dasar (input) seperti bahan baku dan tenaga kerja, digabung dan diproses 

untuk menyediakan barang atau jasa (output) untuk pelanggan (wareen, 

Reeve dalam Damayanti Dian (2009:2). Mengingat semua perusahaan 

membutuhkan pengelolaan data yang akurat yang bisa menunjang 

perusahaan. Maka dari itu sangat penting sekali peran akuntansi dalam 

perusahaan ataupun pengguna akuntansi itu sendiri. 

Selain itu, dalam kinerja perusahaan terdapat beberapa metode 

yang dapat dilakukan untuk mengukur kinerja. Pengukuran kinerja tersebut 

ada yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus. Menurut 

Wibowo (2009:13) sistem pengukuran kinerja terdiri dari beberapa metode 

salah satunya menurut Keegan et al (1989) mengembangkan  performance 

matriks  yang mengidentifikasi pengukuran dalam biaya dan non biaya.  

Activity based costing adalah metode yang mengukur biaya suatu produk 
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(barang dan jasa) individual berdasarkan aktivitas-aktivitas yang 

menghasilkan  produk individual itu. Asumsi yang melandasi  ABC  adalah 

aktivitas-aktivitas mengendalikan biaya, dimana biaya itu dikendalikan oleh 

produk individual, selanjutnya produk individual itu dikendalikan oleh 

pelanggan produk itu, menurut Vincent Gaspersz (2006:156).  

Menurut  V. Wiratna Sujarweni (2015:35) activity based costing 

adalah sistem akumulasi biaya dan pembebanan biaya ke produk dengan 

menggunakan berbagai  cost driver, dilakukan dengan menelusuri biaya dari 

aktivitas dan setelah itu menelusuri biaya dari aktivitas ke produk. Menurut 

V. Wiratna Sujarweni (2015:36)  Ada empat hierarki dalam sistem  activity 

based costing  diantaranya terdiri dari (1) Facility Sustaining Activities Cost, 

biaya yang berkaitan dengan aktivitas mempertahankan kapasitas yang 

dimiliki perusahaan. Misal biaya depresiasi, biaya asuransi, biaya gaji 

pegawai kunci, (2) Product Sustaining Activities Cost, biaya yang berkaitan 

dengan aktivitas penelitian dan pengembangan  produk dan biaya untuk 

mempertahankan produk untuk tetap dapat dipasarkan. Misal biaya 

pengujian produk, biaya desain produk, (3) Batch Level Activities Cost, 

biaya yang berkaitan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Misal 

biaya setup mesin,  (4) Unit Level Activities  Cost, biaya yang berkaitan 

dengan besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan. Misal biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja. Kinerja perusahaan  menurut Imam Widodo 

(2011) merupakan suatu  tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan 

selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang 
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dipengaruhi oleh kegiatan operasional  perusahaan dalam memanfaatkan 

sumber daya-sumber daya yang dimiliki.   

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2012:47)  untuk 

melakukan evaluasi kinerja manajemen perusahaan yang penilaiannya 

ditinjau dari empat perspektif yaitu : (1) Perspektif Keuangan, (2) Perspektif 

pelanggan, (3) Perspektif Proses Bisnis Internal, (4) Perspektif 

Pembelajaran dan Pertumbuhan. 

Menurut Bustami dan Nurlela (2009:25) : “Activity Based 

Costing  adalah metode membebankan biaya aktivitas-aktivitas berdasarkan 

besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek 

biaya, seperti produk atau pelanggan, berdasarkan besarnya pemakaian 

aktivitas, serta untuk mengukur biaya dan kinerja organisasi dari aktivitas 

yang terkait dengan proses dan objek biaya.” 

Robert Heller yang di alihbahasakan oleh Puji A. L (2008:37) 

mengemukakan bahwa dalam dunia baru yang berisi pekerja pengetahuan, 

alat pengukuran baru juga diperlukan. Contohnya, metode akuntansi lama 

tidak bisa lagi digunakan untuk perekonomian yang berubah dengan cepat. 

Kinerja harus didefinisikan secara nonfinansial, yang mempunyai arti bagi 

para pekerja pengetahuan dan menghasilkan komitmen dari mereka. 

Kehilangan posisi dalam pasar atau kegagalan dalam berinovasi tidak akan 

terlihat dalam laporan akuntan  hingga terjadi kerugian. Kita memerlukan 

ukuran-ukuran baru sebut saja audit bisnis yang dapat memberikan 

pengendalian bisnis yang efektif. Secara bertahap, pengendalian hasil 
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diperoleh dari activity based costing (penentuan biaya berbasis aktivitas) 

yang menyebutkan bahwa biaya yang menentukan bagi daya saing dan 

profitabilitas adalah biaya proses totalnya dan termasuk biaya-biaya tidak 

mengerjakan apapun (contohnya waktu mesin rusak). Lebih lanjut, 

perusahaan harus mengetahui biaya seluruh rantai perekonomiannya yaitu 

biaya diluar perusahaan untuk menentukan biaya akhir yang ditanggung 

konsumen. Tidak ada cara lain yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja 

sebuah organisasi kecuali dengan mengukur hasil pengeluaran modal 

terhadap janji dan harapan yang mendasari otorisasinya. 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun 

sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Activity Based Costing 

Mengidentifikasi  Aktivitas  

Pengelompokan Biaya dengan Aktivitas 

Mengumpulkan Cost Pool yang sejenis 

Menghitung Pool Rate 

Menetapkan Harga Pokok Produksi 

Kinerja Industri 


