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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

Bab ini berisikan penjabaran pendahuluan penelitian yang terdiri dari 

penjabaran  latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan masalah yang 

digunakan, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia telah mengalami perkembangan dalam sektor ekonomi dan 

perindustrian. Hal ini tentu saja memberikan dampak bagi dunia bisnis yang ada. 

Dampak yang ditimbulkan adalah semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis. 

Melihat hal tersebut, tentu saja perusahaan harus mampu melakukan pengelolaan 

dengan baik dan benar agar perusahaan tersebut mampu menghadapi ketatnya 

persaingan. Di dalam persaingan bisnis, perusahaan dituntut untuk mampu 

menyusun strategi yang tepat agar mampu bersaing dan menarik banyak konsumen. 

Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menghasilkan suatu produk atau 

jasa dengan kualitas yang terbaik namun dengan harga yang terjangkau. Produk 

atau jasa yang memiliki kualitas baik dengan harga yang terjangkau mampu 

mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen sehingga dua elemen ini harus 

benar – benar diperhatikan oleh perusahaan.  

Seperti yang diketahui, harga merupakan sebuah komponen penting yang perlu 

diperhatikan karena harga merupakan salah satu tolak ukur konsumen dalam 

menentukan mana produk yang hendak dibeli. Harga jual produk terdiri dari dua 

komponen yakni harga pokok dari produksi barang tersebut dan tingkat keuntungan 
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yang ingin diambil oleh perusahaan. Dalam menentukan harga pokok dari suatu 

produk atau jasa, perusahaan harus memperhatikan proses produksi dari suatu 

barang atau jasa dan kemudian memperhitungkan berapa biaya yang dikeluarkan 

untuk menghasilkan satu barang atau jasa tersebut. Penentuan harga ini tidak boleh 

dilakukan dengan sembarangan karena jika harga pokok produksi lebih rendah dari 

seharusnya maka akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan apabila harga 

pokok lebih tinggi dari seharusnya akan menyebabkan harga jual yang terlalu 

tinggi. Penentuan harga ini harus dilakukan dengan tepat sehingga menghasilkan 

harga pokok yang akurat dan wajar. Penentuan harga pokok ini dapat ditentukan 

dengan berbagai macam metode yang ada. 

 Penentuan harga pokok dengan metode konvensional atau tradisional dapat 

dikatakan kurang sesuai untuk perusahaan yang memiliki jenis produk yang 

bervariasi. Penggunaan metode konvensional memberikan dampak terjadinya 

distorsi informasi yang menyebabkan ketidakakuratan dalam penentuan harga 

pokok. Distorsi informasi yang muncul pada metode konvensional biasanya terjadi 

karena pada metode tersebut hanya memakai satu basis dalam memperhitungkan 

pembebanan biaya sedangkan setiap pemakaian sumber daya biasanya dipengaruhi 

oleh basis yang berbeda – beda. Ketidakuratan dalam pembebanan biaya di setiap 

produk dapat menjadikan biaya dari produk menjadi undercosting  atau 

overcosting. Kondisi biaya produk dengan biaya yang undercosting maupun 

overcosting menjadikan produk yang dijual tidak menunjukkan biaya yang aktual 

sehingga mampu mempengaruhi dalam penentuan laba dari perusahaan. Misalnya 

saja jika suatu produk memiliki kondisi biaya pokok yang overcosting maka harga 
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jual dari produk akan semakin tinggi yang dapat mengakibatkan persaingan biaya 

dengan produk lain. Sedangkan produk harga pokok dengan kondisi undercosting 

akan menyebabkan berkurangnya keuntungan perusahaan dikarenakan keuntungan 

yang seharusnya diperoleh utuh menjadi berkurang untuk menutupi biaya harga 

pokok yang kurang dari seharusnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah  

menentukan harga pokok menggunakan sistem activity based costing supaya dapat 

dilakukan cross check terhadap harga pokok dengan metode yang sekarang ini 

diterapkan. Sistem ini memperhitungkan segala jenis biaya yang ditimbulkan oleh 

aktivitas – aktivitas dalam memproduksi suatu produk.  

PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi kopi. Perusahaan 

ini memproduksi kopi dengan aneka varian rasa. PT XYZ memproduksi kopi mulai 

dari biji kopi hingga kopi siap untuk dikonsumsi. Dalam penentuan harga pokok 

kopi, perusahaan ini masih belum menggunakan sistem activity based costing. Oleh 

karena itu, penelitian ini akan dilakukan penentuan harga pokok menggunakkan 

sistem activity based costing sehingga dapat dilakukan perbandingan dengan 

metode yang selama ini digunakan. 

1.2 Pokok Permasalahan 

Perlu diketahui bahwa pada metode yang sekarang ini diterapkan masih belum 

memperhitungkan berbagai hal yang menimbulkan biaya. Melalui penelitian ini 

dilakukan analisis penentuan harga pokok dengan metode activity based costing 

sehingga dapat membandingkan harga pokok menggunakan  metode yang saat ini 

digunakan oleh perusahaan dengan hasil perhitungan menggunakan metode activity 

based costing.  
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1.3 Batasan Masalah 

Activity based costing  merupakan sebuah topik yang memiliki bahasan yang 

cukup luas. Agar penelitian yang dilakukan dapat dilakukan dengan fokus, maka 

ditentukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dan pengambilan data diambil selama masa penyusunan skripsi 

yakni mulai bulan Agustus 2019 –  Desember 2019 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada produk kopi bubuk karena perusahaan 

memiliki banyak sekali varian produk yang jumlahnya lebih dari 30 

produk+ . 

3. Data laporan pengeluaran keuangan yang digunakan merupakan data 

keuangan selama 3 bulan yakni pada bulan Mei, Juli, dan Agustus 2019. 

Data bulan Juni tidak dipergunakan karena bulan Juni terdapat libur Lebaran 

yang menyebabkan hari kerja tidak berlangsung dengan optimal. 

4. Dalam perhitungan ini biaya depresiasi tidak ikut dalam perhitungan karena 

keterbatasan data yang tersedia. 

Selain adanya batasan masalah dalam penelitian ini, adapun beberapa 

asumsi yang digunakan untuk memperlancar proses penelitian. Asumsi yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. Pada perhitungan daya listrik, nilai cos φ untuk peralatan berfase 1 adalah 

0,8 sedangkan untuk peralatan listrik yang befasa 3 nilainya 0,82. Nilai cos 

φ untuk fase 3 diambil berdasarkan spesifikasi mesin lain yang digunakan 

sedangkan untuk fase 1 nilai cos φ diambil dari PLN. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang ditemukan , penelitian ini bertujuan 

untuk menentukan harga pokok produksi kopi menggunakkan metode activity 

based costing. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB 1 .  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan pendahuluan penelitian yang terdiri dari penjabaran latar 

belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, batasan masalah dan asumsi yang 

digunakan, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 . LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan penjabaran mengenai teori – teori dan definisi yang diperlukan 

dalam pelaksanaan penelitian ini. Teori – teori beserta definisi yang dibutuhkan 

mengenai biaya, akuntansi biaya, harga pokok produksi,  activity based costing, 

daya listrik, dan energi listrik. 

BAB 3 .  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan penjabaran mengenai tahapan – tahapan dalam melakukan 

penelitian dan penyusunan skripsi. Tahapan – tahapan yang dilakukan adalah 

penelitian pendahuluan, identifikasi masalah, studi pustaka, perumusan masalah, 

penentuan tujuan, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, kesimpulan dan 

saran. 
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BAB 4 . PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisikan data yang dikumpulkan dalam penelitian yakni data umum 

perusahaan seperti layout perusahaan, proses produksi, dan produk yang dihasilkan. 

Sedangkan untuk data khususnya adalah data pengeluaran keuangan dan data 

penggunaan daya listrik. 

BAB 5 .  ANALISIS DATA 

Data yang telah diperoleh dan diolah selanjutnya dilakukan analisis data sesuai 

dengan teori – teori yang telah telah dipelajari pada tahapan landasan teori. 

BAB 6 .  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan rangkuman dari penelitian yang 

mampu menjawab tujuan penelitian. Saran berisikan masukan yang diberikan 

kepada perusahaan maupun kepada penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


