
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Biaya

2.1.1. Konsep Biaya

Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk

mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini

atau di masadatang bagi suatu organisasi atau perusahaan.

Pengertian biaya menyangkut konsep aliran yang mencerminkan

perubahan yang tidak menguntungkan terhadap sumber-sumber perusahaan,

tetapi tidak semua perubahan yang tidak menguntungkan tersebut termasuk

biaya. Definisi biaya menurut Mulyadi (1991 : 8) adalah sebagai berikut:

" Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur
dalam satuan uang yang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk
tujuan tertentu. Dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagi pengorbanan
sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva".

Untuk membedakan pengertian biaya dalam arti luas, pengorbanan

sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva ini disebut dengan istilah harga

pokok. Istilah harga pokok juga digunakan untuk menunjukkan pengorbanan

sumberekonomi dalam pengolahan bahanbaku menjadi produk.

Pengertian beban dan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan

(SAK) yang dikeluarkan oleh IAI adalah:

" Beban (Expenses) merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu
periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau
teriadinya kewajiban yang menyebabkan terjadinya penurunan ekuitas yang
tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.
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Biaya (Cost) merupakan suatu pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk
mendapatkan barang atau jasa".

2.1.2. Penggolongan Biaya

Penggolongan adalah proses pengelompokan secara sistematis atas

keseluruhan elemen yang ada kedalam golongan-golongan tertentu yang

lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih mempunyai arti

atau lebih penting.

Dalam penggolongan biaya harus disesuaikan dengan tujuan dari

informasi biaya yang akan disajikan, oleh karena itu dalam penggolongan

biaya tergantung untuk apa biaya tersebut digolongkan, untuk tujuan yang

berbeda diperlukan cara penggolongan biaya yang berbeda pula. Beberapa

cara penggolongan biaya yang sering digunakan adalah:

1. Penggolongan Biaya Sesuai dengan Fungsi Pokok dari

Kegiatan/aktivitas perusahaan

Fungsi pokok dari kegiatan perusahaan-perusahaan dapat digolongkan

kedalam fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi dan

umum dan fungsi keuangan. Atas dasar fungsi tersebut diatas, biaya

dapat dikelompokkan menjadi:

a. Biaya Produksi

Biaya produksi yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi

produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk

selesai. Biaya produksi digolongkan ke dalam:

1. Biaya bahan baku, yaitu harga perolehan dari bahan baku yang

dipakai di dalam pengolahan produk.
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2. Biaya tenaga kerja langsung, yaitu semua balas jasa yang

diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan sesuai

dengan fungsi dimana karyawan bekerja.

3. Biaya overhead pabrik, yaitu seluruh biaya yang tidak termasuk

dalam biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya

overhead termasuk biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga

kerja tidak langsung, pemeliharaan dan perbaikan peralatan

produksi, listrik dan penerangan, pajak properti, penyusutan dan

Iain-lain.

b. Biaya non produksi

Adalah biaya-biaya yang tidak termasuk dalam biaya produksi. Pada

umumnya biaya non produksi dibagi menjadi biaya pemasaran, biaya

keuangan, dan biayaadrninistrasi dan umum.

1. Biaya Pemasaran, yaitu biaya dalam rangka penjualan produk

selesai sampai dengan pengumpulan piutang menjadi kas.

2. Biaya Keuangan, yaitu semua biaya yang berhubungan dengan

penyediaan dana yang diperlukan perusahaan. Biaya yang terjadi

dalammelaksanakan fungsi keuangan, misalnya biaya bunga.

3. Biaya Adrninistrasi dan Umum, Adalah semua biaya yang

berhubungan dengan fungsi adrninistrasi dan umum. Biaya ini

terjadi dalam rangka penentuan kebijaksanaan, pengarahan dan

pengawasan kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Termasuk

dalam biaya ini gaji pimpinan tertinggi perusahaan, personalia,
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sekretariat, akuntansi, hubungan masyarakat, keamanan dan

sebaginya.

2. Penggolongan Biaya Sesuai dengan Tendensi Perubahannya terhadap

Aktivitas atau Kegiatan atau Volume.

penggolongan biaya sesuai dengan tendensi perubahannya terhadap

aktivitas terutama untuk tujuan perencanaan dan pengendalian biaya

serta pengambilan keputusan. Tendensi perubahan biaya terhadap

kegiatan dapat dikelompokkan menjadi:

a. Biaya Tetap (Fixed Cost)

Biaya tetap adalah biaya yang selalu tetap secara keseluruhan tanpa

terganggu oleh tingkat aktivitas. Pada saat level aktivitas naik atau

turun, total biaya tetap konstan kecuali jika dipengaruhi oleh

kekuatan-kekuatan dari luar seperti perubahan harga. Contohnya

adalah biaya sewa.

Biaya tetapmemiliki karakteristik sebagi berikut:

1. Total biaya tetap tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat

aktivits dalam cakupan yang relevan.

2. Pada biaya tetap, biaya satuan (unit cost) akan berubah

berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan. Semakin

tinggi volume kegiatan semakin rendah biaya satuan, semakin

rendah volume kegiatan semakin tinggi biaya satuan.

b. Biaya Variabel (Variabel Cost)
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Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional

dengan perubahan aktivitas. Aktivitas tersebut dapat diwujudkan

dengan berbagai bentuk seperti unit yang diproduksi, unit yang

dijual, kilometer, jumlah bed yang digunakan, jam kerja dan

sebagainya. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku

langsung.

Biaya variabel mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Biaya variabel total akan bertambah dan berkurang secara

proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Semakin besar

volume kegiatan semakin tinggi jumlah total biaya variabel,

semakin rendah volume kegiatan semakin rendah volume

kegiatan semakin rendah jumlah total biaya variabel.

2. Biaya variabel akan selalu konstan untuk per unit,

c. Biaya Semi Variabel

Adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan

volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap

dan dan unsur biaya variabel.

Biaya semi variabel memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Biaya yang jumlah totalnya akan berubah sesuai dengan

perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat perubahannya tidak

sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan semakin besar

jumlah biaya total, semakin rendah volume kegiatan semakin

rendah biaya, tetapi perubahannya tidaksebanding.
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2. Pada biaya semi variabel, biaya satuan akan berubah terbalik

dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan tetapi sifatnya

tidak sebanding. Sampai dengan tingkatan kegiatan tertentu

semakin tinggi volume kegiatan semakin rendah biaya satuan,

semakinrendah volume kegiatansemakin tinggi biayasatuan.

3. Penggolongan Biaya sesuai dengan Obyek atau Pusat Biaya yang

Dibiayai

Biaya dibebankan ke obyek biaya dengan berbagai tujuan termasuk

penentuan harga, mempelajari tingkat laba dan pengendalian. Untuk

tujuan pembebanan biaya ke obyek biaya, maka biaya dibagi menjadi:

a. Biaya langsung

Yaitu biaya yang teriadinya atau manfaatnya dapat dengan mudah

ditelusur ke obyek biaya yang bersangkutan.

b. Biaya tidak langsung

Yaitu biaya yang terjadinya atau manfaatnya tidak dapat ditelusuri

dengan mudah ke obyek biaya yang bersangkutan, atau biaya yang

manfaatnya dinikmati oleh beberapa obyek atau pusat biaya.

4. Penggolongan Biaya Sesuai dengan Tujuan Pengambilan Keputusan.

Untuk tujuan pengambilan keputusan oleh manajemen data biaya

dikelompokkan menjadi:

a. Biaya Relevan (Relevant Cost)

Adalah biaya yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan,

oleh karena itu biaya tersebut harus di perhitungkan didalam
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pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat berupa

pemilihan dua alternatif atau pemilihan lebih dari dua alternatif.

b. Biaya tidak relevan (Irrelevant cost)

Adalah biaya yang tidak mempengaruhi pengambilan keputusan,

oleh karena itu biaya ini tidak perlu di perhitungkan dalam proses

pengambilan keputusan.

2.2. Activity Based Costing System

2.2.1. Sejarah Activity Based Costing System

Pada era revolusi industri, yaitu sampai dengan tahun 1940-an, fokus

dari sistem akuntansi biaya adalah pengendalian biaya dalam bentuk biaya

standar. Pada periode ini, isu yang menjadi perhatian akuntansi biaya adalah

penetapan biaya per unit serta penetapan laba yang diinginkan.

Antara tahun 1940-an sampai dengan tahun 1970-an, mulai di

rasakan perlunya menganalisis perilaku biaya untuk kepentingan analisis

biaya volume laba serta penentuan harga pokok variabel (variabel Costing).

Dua isu utama pada periode ini adalah penetapan biaya variabel perunit dan

penetapan biaya variabel yang berubah menjadi biaya tetap dalam jangka

waktu tertentu.

Pada awal tahun 1971, George J Staubus mengusulkan sistem

manajemen yang dibangun berdasarkan aktivitas dengan bukunya "Activity

Costing and Input Output Costing". Pada awal tahun 1980-an muncul

kebutuhan akan penetapan harga pokok secara lebih akurat. Sebagai jawaban
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dari kebutuhan ini, pakar akuntansi dari Universitas Havard mengenalkan

metode baru untuk penentuan biaya produksi yang disebut "Activity-Based

Costing" (akuntansi biaya berbasis aktivitas).

2.2.2. Pengertian Activity Based Costing System (ABCS)

Activity Based Costing System merupakan sistem yang menerapkan

konsep-konsep akuntansi aktivitas yang menghasilkan perhitungan harga

pokok produk yang lebih akurat. Namun dari perspektif manajerial, sistem

ABC menawarkan lebih dari sekedar informasi biaya produk yang akurat

akan tetapi juga menyediakan informasi tentang biaya dan kinerja dari

aktivitas dan sumber daya serta dapat menelusuri biaya-biaya secara akurat

ke obyek biaya selain produk, misalnya pelanggan dan saluran distribusi.

Activity Based Costing System menurut Hansen & Mowen (1991 :

146) adalah Suatu sistem kalkulasi biaya yang pertama kali menelusuri

biayake aktivitas dankemudian keproduk.

Definisi lain dikemukakan oleh Garrison & Noreen (200 : 292)

adalah Metode costing yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya

bagi manajer untuk keputusan strategik dan keputusan lainnya yang

kemungkinan akan mempengaruhi kapasitas danjugabiaya tetap.

Activity based costing system timbul sebagai akibat dari kebutuhan

manajemen akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi

sumberdaya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk.
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Kebutuhan biaya yang akurat tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai

berikut (Mulyadi, 1998):

1. persaingan global memaksa manajemen untuk mencari berbagai

alternatifpembuatan produk yang cost effectif.

2. Penggunaan teknologi maju dalam pembuatan produk menyebabkan

proporsi biaya overhead pabrik dalam product cost menjadi dominan.

3. Untuk dapat memenangkan persaingan dalam kompetisi global,

perusahaan harus menetapkan market driven strategy yang menuntut

manajemen untuk inovatif.

Adanya Activity Based Costing System dapat merefleksikan hakekat

ekonomi dari produksi, sehingga dapat memberikan bimbingan yang lebih

baik kepada manajer dalam pembuatan keputusan, seperti penetapan harga,

pengelolaan hubungan dengan pelanggan, kombinasi produk, rancangan

produk dan aktivitasperbaikan proses.

2.2.3 Konsep dan Struktur Activity BasedCosting System

Activity based costing system (ABCS) dimulai dengan dua asumsi.

Asumsi pertama, sumber daya penunjang yang bersifat tidak langsung

menyediakan kapabilitas untuk melaksanakan aktivitas, bukan menghasilkan

biaya untuk alokasi. Oleh karena itu biaya dalam ABCS adalah

membebankan sumber daya tidak langsung kepada aktivitas yang

dilaksanakan oleh sumber daya tersebut.

Asumsi kedua adalah produk-produk (dan para pelanggan)

menciptakan permintaan terhadap aktivitas. Oleh karena itu pada tahap
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kedua dalam proses ABCS, biaya-biaya aktivitas di bebankan ke produk

berdasarkan konsumsi atau permintaan masing-masing produk terhadap

setiap aktivitas.

Dua asumsi ini merupakan konsep dasar sistem ABC dan jika

digambarkan akan membentuk struktur umum model ABC

(Garrison/Noreen, 2000 : 297) sebagai berikut:

Objek Biaya

(misal, Produk dan Konsumen)

Aktivitas

Konsumsi Sumber Daya

t
Biaya

Gambar 2. 1 Struktur Sistem ABC

Dari gambar diatas, diasumsikan bahwa obyek biaya seperti produk

menyebabkan aktivitas. Sebagi contoh, order konsumen berupa dekorasi

kamar akan menghasilkan order produksi yang berarti aktivitas. Selanjutnya

aktivitas mengkonsumsi sumber daya. Misalnya, order tersebut

menggunakan banyak balon warna dan memerlukan banyak waktu untuk

meniup dan memasangnya. Konsumsi sumber daya akhirnya menyebabkan

biaya. Semakin banyak balon warna yang digunakan untuk membuat order

produksi, semakin banyak waktu yang di korbankan untuk mengerjakannya

dan juga semakin besar biayanya.
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Dalam sistem ABC, aktivitas-aktivitas untuk membuat berbagai

macam produk dikelompokkan ke dalam empat kategori aktivitas, yaitu

aktivitas berlevel unit (unit level activities), aktivitas berlevel batch (batch

level activities), aktivitas berlevel produk (product level activities), dan

aktivitas berlevel fasilitas (facility level activities). Level tersebut dapat di

jelaskan sebagai berikut:

a. Aktivitas Berlevel Unit

Aktivitas ini dilakukan untuk setiap unit produksi. Biaya aktivitas

berlevel unit bersifat proporsional dengan jumlah unit produksi. Besar-

kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang

diproduksi. Sebagai contoh, menyediakan tenaga untuk menjalankan

peralatan, karena tenaga tersebut cenderung di konsumsi secara

proporsional dengan jumlah unit yang diproduksi.

b. Aktivitas Berlevel Batch

Aktivitas dilakukan setiap batch diproses, tanpa memperhatikan berapa

unit yang ada dalam batch tersebut Misalnya pekerjaan seperti membuat

order produksi dan pengaturan pengiriman kepada konsumen adalah

aktivitas berlevel batch.

c. Aktivitas Berlevel Produk

Aktivitas berlevel produk berkaitan dengan produk spesifik dan biasanya

dikerjakan tanpa memperhatikan berapa batch atau berapa unit yang

diproduksi atau dijual. Sebagai contoh, aktivitas untuk merancang

produk dan mengiklankan produk.
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d. Aktivitas Berlevel Fasilitas

Aktivitas berlevel fasilitas adalah aktivitas yang menopang proses

operasi perusahaan namun banyak sedikitnya aktivitas ini tidak

berhubungan dengan volume. Aktivitas ini dimanfaatkan secara bersama

oleh berbagai jenis produk yang berbeda. Ketegori ini termasuk aktivitas

seperti kebersihan kantor, penyediaan jaringan komputer dan

sebagainya.

2.2.4 Pembebanan biaya denganActivity BasedCostingSystem

Pembebanan biaya dengan sistem ABC melalui duatahap, yaitu :

a. pengumpulan biaya dalam cost pool (cost center) yang berisi aktivitas

yang homogen yang mengkonsumsi sumber daya.

Tujuan dari tahap ini adalah untuk membebankan semua unsur biaya,

baik yang berhubungan langsung dengan departemen pembantu maupun

yang berhubungan langsung dengan departemen produksi. Yang

membedakan antara sistem ABC dengan akuntansi biaya tradisional

dalam tahap pembebanan ini adalah ketelitian sistem ABC dalam

menelusuri konsumsi sumber daya dalam proses pembebanan biaya

kepada pusat biayaberdasarkan sebab akibat.

b. Pembebanan biaya yang terkumpul dalam cost pool keproduk yang

dihasilkan dengan menggunakancost driver.

Dalam tahap ini pembebanan biaya yang terkumpul dalam cost pool ke

produk yang dihasilkan dengan menggunakan cost drivers. Jika dalam

sistem akuntansi tradisional pembebanan biaya yang terkumpul dalam
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cost centers hanya didasarkan pada jumlah unit, maka dalam sistem

ABC biaya terasebut dibebankan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang

digunakan untuk menghasilkan produk.

2.2.5 Cost Pool dan Cost Drivers

2.2.5.1 Cost Pool

Cost pool adalah kelompok biaya yang disebabkan oleh aktivitas

yang sama dengan rasio konsumsi yang sama. Cost pool berisi aktivitas

yang biayanya mempunyai hubungan yang kuat (korelasi positif) antara

rasio konsumsi dengan biaya aktivitas. Tiap cost pool menampung biaya-

biaya dari transaksi-transaksi yang homogen.

Aktivitas yang ada dalam suatu perusahaan dapat digabung menjadi

sebuah cost pool atau beberapa cost pool. Semakin tinggi tingkat kesamaan

aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu perusahaan, maka semakin sedikit

costpool yang dibutuhkan untuk membebankan biaya-biaya tersebut

Untuk membebankan biaya pada setiap cost pool digunakan tarif

tertentu yang dihitung dengan membagi biaya cost pool dengan cost driver.

Jadi tarif biayaoverhead dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Taksiran total biaya pada costpool

Cost pool rate:

Taksiran cost driver

Misalnya, total biaya pada cost pool adalah Rp 50.000 sedangkan cost

drivernya menggunakan jam kerja langsung sebesar 200 JKL. Maka cost

pool ratenya adalah Rp 50.000/200 JKL = Rp 250 per JKL.
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2.2.5.2 Cost driver

Cost driver adalah faktor-faktor penyebab yang menjelaskan

konsumsi overhead (supriyono, 1994 : 221). Pengertian lain dari cost driver

menurut Drs. Amin Widjaja tunggal (1992 : 91) adalah suatu faktor yang

kejadiannya menimbulkan biaya dan faktor tersebut merupakan penyebab

utama dari tingkat aktivitas.

Cost driver terbagi dalam dua jenis, yaitu cost driver berdasarkan

unit dan cost driver berdasarkan non unit. Cost driver berdasarkan unit

menyebabkan biaya overhead pada produk melalui penggunaan tarif

overhead tunggal oleh seluruh departemen. Sedangkan cost driver

berdasarkan non unit merupakan faktor-faktor penyebab selain unit yang

menjelaskan konsumsi overhead.

Cost driver yang berdasarkan unit dirasakan tidak mampu lagi

menghasilkan informasi biaya yang akurat, hal ini antara lain disebabkan

karena adanya diversitas produk dan rasio konsumsi berlevel non unit yang

cukup signifikan terhadap total biaya overhead. Diversitas produk terjadi

jika dalam suatu perusahaan memiliki berbagai produk yang mengkonsumsi

aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda-beda. Rasio konsumsi

adalah proporsi dari setiap aktivitas yang dikonsumsi oleh suatu produk.

Aktivitas yang ada pada suatu perusahaan sangat kompleks dan

banyak jumlahnya, oleh karena itu diperlukan pertimbangan yang matang

dalam menentukan penimbul biaya atau cost drivernya. Penentuan

banyaknya cost driver yang dibutuhkan tergantung pada keakuratan laporan
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product cost yang diinginkan dan kompleksitas komposisi output

perusahaan. Semakin banyak cost driver yang digunakan maka laporan

biaya produksi semakin akurat.

2.2.6 Syarat Penerapan harga Pokok Produk Berdasarkan Activity

Based Costing System.

Penentuan harga pokok produk berdasarkan aktivitas memerlukan

beberapa pertimbangan dalam penerapannya. Sistem ABC sangat dianjurkan

untuk digunakan perusahaan yang berada dan menggunakan teknologi maju,

akan tetapi ada kondisi yang harus dipenuhi sebelum melakukan redesign

sistem akuntansi biaya. Kondisi-kondisi yang mendasari penerapan sistem

ABC yaitu:

a. Perusahaan menghasilkan beberapajenis produk

Perusahaan yang hanya menghasilkan satu jenis produk tidak

memerlukan sistem ABC karena tidak timbul masalah keakuratan

pembebanan biaya. Salah satu syarat penerapan sistem ABC adalah

perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk.

b. Biaya-biaya berbasisnon unit signifikan

Biaya berbasis non unit harus merupakan persentase signifikan dari

BOP. Jika biaya-biaya berbasis non unit jumlahnya kecil, maka sistem

ABC belum diperlukan sehingga perusahaan masih dapat menggunakan

sistem biaya tradisional.

Meskipun biaya berdasarkan non unit bersifat signifikan tetapi

belum tentu manajer perusahaan menggunakan sistem ABC. Dalam
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memutuskan apakah perusahaan akan menggunakan sistem ABC atau tidak,

seorang manager harus menaksir Trade-off antara biaya-biaya pengukuran

dan biaya-biaya dari kesalahan.

Biaya pengukuran adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan

sehubungan dengan pengukuran yang diperlukan oleh sistem yang

diterapkan. Biaya pengukuran kinerja sangat dipengaruhi oleh biaya

pengumpulan informasi dan biaya kalkulasi produk. Biaya kesalahan adalah

biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan keputusan yang buruk yang

didasarkan atas biaya produk yang tidak diteliti dengan cermat, seperti

desain produk, kebijakan produk yang dibuat. Biaya kesalahan sangat

dipengaruhi oleh tingkat persaingan bisnis. Sistem biaya optimal adalah

sistem biaya yang dapat meminimalkanjumlah biaya pengukuran dan biaya

kesalahan. Biaya pengukuran dan biaya pengukuran mempunyai sifat yang

berlawanan. Sistem biaya yang semakin teliti mengakibatkan biaya

kesalahan yang lebih rendah, namun mengakibatkan biaya pengukuran yang

lebih tinggi

Kemajuan dibidang teknologi informasi saat ini dapat meminimalkan

biaya pengukuran dengan sistem yang terkomputerisasi. Sistem yang

terkomputerisasi dapat mempermudah pengumpulan data dan perhitungan

sehingga dapat menurunkan biaya pengukuran secara signifikan. Namun

sebagai akibat dari perubahan teknologi maka tingkat persaingan akan

semakin tinggi, sehingga biaya kesalahan juga mengalami peningkatan.

Seorang manager perusahaan yang selalu mengikuti perkembangan pasar
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dan mencari pangsa pasar yang tepat cenderung akan membuat suatu

keputusan secara mendadak dan biasanya hanya diperhitungkan untuk

jangka pendek. Untuk itu diperlukan suatu sistem akuntansi biaya yang

dapat meminimalkan biaya kesalahan tersebut yaitu dengan menggunakan

sistem ABC.

2.2.7 Implementasi Activity Based Costing System

Dalam mengimplmentasikan sistem ABC, yang perlu

dipertimbangkan adalah kesiapan manajemen dalam mengubah paradigma

dari sistem biaya konvensional, ke sistem biaya baru yang menghasilkan

informasi biaya lebih akurat.

Dalam mendesain sistem ABC terdapat empat tahap. Pertama,

mengidentifikasi aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk

menghasilkan produk, setelah aktivitas-aktivitas diidentifikasikan maka

dikelompokkan menjadi unit level activites, batch level activities, product

sustaining activities dan facilities sustaining activities. Tujuan dari

identifikasi ini adalah untuk menentukan pemacu munculnya biaya,

sehingga penggolongan biaya menjadi tepat.

Tahap kedua adalah membebankan konsumsi sumber daya ke

masing-masing aktivitas. Pembebanan konsumsi sumber daya kepada

aktivitas dapat menggunakan pembebanan langsung, estimasi atau alokasi

seimbang. Diantara ketiga pembebanan tersebut yang paling akurat adalah

pembebanan langsung.
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Tahap ketiga dalam desain ABCS adalah mengidentifikasi output

dari sistem akuntansi biaya yang meliputi produk, jasa, konsumen, proyek

atau unit bisnis. Sumber-sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan

produk-produk mendatang atau produk masa lalu harus dikeluarkan dari

pembebanan produk saat ini, misalnya biaya karena adanya kapasitas

menganggur.

Dalam tahap keempat, desainer ABCS harus mengestimasikan

hubungan antara biaya aktivitas dengan output. Hal ini disebabkan adanya

sejumlah besar hubungan potensial antara aktivitas dengan output, biasanya

untuk lebih efisien disainer akan menggunakan pemacu biaya aktivitas yang

sama.

Dalam implementasi ABCS sering kali diiringi masalah yang akan

menghambat tercapainya tujuan dari implementasi sistem tersebut, antara

lain:

a. Pemahaman SDM tentang konsep ABCS yang kurang tepat. ABCS

merupakan alat bantu manajemen ysng memberikan informasi biaya

akurat sebagai dasar pembuatan keputusan.

b. Adanya anggapan bahwa komputerisasi yang integrated dan on-line

merupakan persyaratan mutlak terlaksananya sistem ABC. Padahal hal

ini harus diiringi dengan kemamampuan SDM dari perusahaan tersebut.

c. Struktur organisasi yang ada tidak mendukung penerapan sistem ABC.

d. Kurangnya dukungan dari seluruh anggota organisasi, sehingga

implementasi sistem ABC mengalami hambatan.
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2.2.8 Manfaat Penentuan Harga Pokok Produk Berdasarkan Activity

Based Costing System.

Jika syarat-syarat sistem ABC sudah terpenuhi, maka sebaiknya

perusahaan menerapkan sistem ABC dan segera mendesain ulang sistem

akuntansi biayanya karena akan bermanfaat sebagai berikut (Cooper dan

Kaplan, 1991 : 277-279):

a. Memperbaiki mutu pengambilan keputusan

Dengan informasi biaya produk yang lebih teliti, kemungkinan manajer

melakukan pengambilan keputusan yang salah dapat dikurangi.

Informasi biaya produk yang lebih teliti sangat penting artinya bagi

manajemen jika perusahaan mengalami persaingan tajam.

b. Memungkinkan manajemen melakukan perbaikan terus menerus

terhadap kegiatan untuk mengurangi biaya overhead.

Sistem ABC mengidentifikasi biaya overhead dengan kegiatan yang

menimbulkan biaya tersebut. Pembebanan overhead harus

mencerminkan jumlah permintaan overhead (yang dikonsumsi) oleh

setiap produk. Sistem ABC mengakui bahwa tidak semua overhead

bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi. Dengan menggunakan

penggerak biaya berdasarkan unit dan non unit overhead dapat lebih

akurat ditelusuri ke masing-masing produk.

c. Memudahkan kemudahan dalam penentuan biaya relevan.

Karena sistem ABC menyediakan informasi biaya yang dihubungkan

dengan berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk, maka manajemen
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akan menghasilakan kemudahan dalam memperoleh informasi yang

relevan dengan pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai

kegiatan bisnis mereka.

23 Activity Based Costing System untuk Perusahaan Jasa

Walaupun pembahasan mengenai sistem ABC sejauh ini dipusatkan

pada manufaktur, namun sistem ABC dapat juga berguna untuk organisasi

jasa. Semua organisasi jasa mempunyai aktivitas dalam keluaran (output)

yang memiliki permintaan atas aktivitas tersebut. Meskipun demikian,

terdapat beberapa perbedaan fundamental antara organisasi jasa dengan

manufaktur. Aktivitas pada perusahaan manufaktur cenderung dilakukan

dengan cara yang sama. Kesamaan tersebut tidak terdapat dalam organisasi

jasa.

Perbedaan pokok lainnya antara organisai jasa dan organisasi

manufaktur adalah definisi tentang keluaran yaitu hasil/produk. Untuk

perusahaan manufaktur produk secara mudah didefinisikan sebagai barang

atau benda berwujud, tetapi untuk perusahaan jasa definisi keluaran lebih

sulit, keluaran untuk organisasi jasa kurang berwujud. Walaupun demikian,

keluaran harus didefinisikan sehingga dapat dihitung biayanya.

Meskipun provisi jasa yang sering bersifat tidak tampak, seluruh

sektor industri jasa, dari penerbangan, perbankan, dan asuransi sampai

hotel/jasa boga dan konsultasi hukum, dapat memanfaatkan prinsip ABCS

untuk memeriksa struktur biaya yang naik.
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Dalam suatu lingkungan jasa, suatu analisis ABC meminta para

manajer untuk melihat lebih teliti pada berbagai aktivitas, seperti

penanganan kertas kerja dan jumlah reservasi atau permintaan atas jasa yang

menentukan biaya overhead Dengan mengenali 'pendorong biaya'

sebenarnya bagi usaha tersebut, manajemen dapat membuat keputusan

tentangjasa apa yangakan ditawarkan dan berapa harganya.

2.4 Kelemahan Sistem Akuntansi Biaya Tradisional

Perubahan lingkungan teknologi dan persaingan global secara cepat

dan tajam megakibatkan prinsip-prinsip dan alat-alat yang semula dapat

digunakan oleh manajemen untuk mengelola dan mengukur kinerja

operasional menjadi usang dan tidak relevan perubahan lingkungan tersebut

mengakibatkan sistem akuntansi biaya tradisional gagal memberikan

manfaat untuk mengelola dan mengukur kineija karena informasinya

terdistorsi.

Persaingan global mengharuskan perusahaan secara simultan

meningkatkan mutu produk dan jasa, berbiaya rendah, berpengiriman tepat

waktu, dan berwaktu daur cepat sehingga dapat meningkatkan kepuasan

konsumen, fleksibilitas, dan produktivitas. Sistem akuntansi tradisioanal

mengakibatkan:

a. Distorsi biaya proses dan produk dan gagal untuk memanfaatkan

peluang-peluang organisasi.

b. Terlalu terfokus pada biaya tenaga kerja langsung.
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c. Menggolongkan biaya hanya berbasis unit produk.

d. Hanya terkonsentrasi pada efisiensi melalui analisis selisih biaya, tanpa

memperhatikan apakah biaya aktivitas bernilai tambah atau tidak

bernilai tambah.

e. Menghasilkan informasi yang tidak tepat waktu dan tidak relevan untuk

pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian biaya.

f. Mengakibatkan manajemen tidak mengetahui apa yang seharusnya

dikerjakan dan bagaimana seharusnya mengerjakannya.

2.5 Perbedaan Sistem Akuntansi Biaya Tradisional dengan Activitry Based

Costing System.

Hierarki klasifikasi aktivitas memungkinkan kita untuk

mengilustrasikan perbedaan fundamental antara sistem ABC dan tradisional.

Pada sistem tradisional yang canggih, biaya overhead diklasifikasikan

sebagai biaya tetap atau variabel dengan penggerak berdasarkan unit. Sistem

biaya berdasarkan unit mengalokasikan overhead tetap ke setiap produk

dengan menggunakan tarif overhead tetap, dan membebankan overhead

variabel dengan menggunakan tarif overhead variabel.

Sistem ABC memperbaiki keakuratan kalkulasi biaya produk dengan

mengakui bahwa banyak dari biaya overhead tetap, ternyata bervariasi

secara proporsional dengan perubahan selainvolumeproduksi.

Dengan memahami apa yang menyebabkan biaya-biaya tersebut

meningkat atau menurun, biaya-biaya tersebut dapat ditelusur ke masing-
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masing produk. Hubungan sebab-akibat ini memungkinkan manajer untuk

memperbaiki ketepatan kalkulasi biaya produk, yang secara signifikan dapat

memperbaiki pengambilan keputusan.

Pengetahuan mengenai perilaku yang mendasari banyak dari biaya-

biaya tersebut memungkinkan manajer untuk mengusahakan pengendalian

yang lebih baik atas aktivitas yang mengakibatkan biaya tersebut dan juga

memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas mana

yang memberi nilai tambah dan yang tidak memberi nilai tambah.

2.6 Penentuan Harga Jual

2.6.1 Pengertian harga Jual

Harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit

usahakepada pembeli atau pelanggan atas barang ataujasa yang dijual atau

serahkan.

Penentuan harga jual berhubungan dengan kebijakan penentuan

hargajual dan keputusan hargajual. Kebijakan penentuan hargajual adalah

pernyataan sikap manajemen terhadap penentuan harga jual produk atau

jasa. Kebijakan tersebut tidak menentukan harga jual, namun menetapkan

faktor-faktor yangperludipertimbangkan danaturandasaryangperludiikuti

dalam penentuan hargajual.

Keputusan penentuan harga jual adalah penentuan harga jual produk

atau jasa suatu organisasi yang umumnya dibuat untuk jangka pendek.
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Keputusan ini dipengaruhi oleh kebijakan penentuan harga jual,

pemanfaatan kapasitas, dan tujuan organisasi.

Teori Ekonomi memuat garis besar kerangka kerja konseptual yang

dapat membantu para manager dalam penentuan hargajual. Teori Ekonomi

Mikro menyatakan bahwa harga jual yang paling baik atas barang dan jasa

adalah harga jual yang menghasilkan perbedaan paling besar antara total

pendapatan dengan total biaya. Namun harus disadari juga bahwa model

ekonomi untuk penentuan harga jual hanyalah merupakan kerangka kerja

umum untuk pembuatan keputusan penentuan hargajual.

Pada umumnya harga jual produk dan jasa ditentukan oleh

keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Karena

permintaan konsumen atas produk dan jasa tidak mudah ditentukan oleh

manajer penentu harga jual, maka dalam penentuan harga jual, manager

tersebut akan banyak menghadapi ketidakpastian. Selera konsumen, jumlah

pesaing yang memasuki pasar dan harga jual yang ditentukan oleh pesaing,

merupakan contoh faktor-faktor yang sulit untuk diramalkan.

2.6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Jual

Banyak faktor yang saling berinteraksi dan berpengaruh terhadap

harga jual sehingga perlu dipertimbangkan di dalam penentuan harga jual.

Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Tujuan perusahaan, khususnya laba dan Return On Investment (ROI)

yang diharapkan.

b. Biaya, khususnya biaya masa depan.
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c. Pendapatan yang diharapkan.

d. Jenis produk atau jasa yang dijual.

e. Jenis industri.

f. Citra atau kesan masyarakat.

g. Pengaruh pemerintah, khususnya undang-undang, keputusan, peraturan,

dan kebijakan pemerintah.

h. Tindakan atau reaksi pesaing.

i. Tipe pasar yang dihadapi.

j. Trend ekonomi.

k. Gaya manajemen.

1. Tujuan nonlaba (nirlaba).

m. Tanggungjawab sosial perusahaan.

Dapat berinteraksi atau tidaknya faktor-faktor tersebut tergantung

pada pembuat keputusan harga jual. Ada dua hal yang harus diperhatikan

dalam mempelajari pengaruh faktor-faktor tersebut yaitu: pertama, dalam

penentuan hargajual, setiap pembuat keputusan mungkin lebih menekankan

pertimbangannya pada faktor-faktor tertentu. Faktor yang dipertimbangkan

itu dapat berbeda diantara pembuatan keputusan yang satu dengan

pembuatan keputusan lainnya. Kedua, cara-cara penentuan harga jual juga

dipengaruhi olehpasaryang dihadapi oleh perusahaan.

2.63 Tujuan Penentuan harga jual

Sebelum melakukan penentuan harga jual produk, manajemen perlu

menetapkan tujuan penentuan harga jual tersebut. Tujuan ini akan menjadi
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harga adalah:

a. Untuk mendapatkan laba.

Harga yang ditetapkan diharapkan tidak hanya dapat menutup seluruh

biaya yang terjadi tetapi juga dapat menghasilkan keuntungan atau laba.

b. Untuk mendapatkan pangsa pasar.

Penentuan harga yang tepat diharapkan dapat memberikan keunggulan

bagi perusahaan dalam mendapatkan konsumen, karena konsumen

cenderung pada pertimbangan kesesuaian harga dengan produk yang

akan dikonsumsinya sebelum memutuskan untuk memakai produk

tersebut.

c. Untuk mengembangkan perusahaan.

Pada akhirnya laba yang dihasilkan dan keunggulan dalam mendapatkan

pangsa pasar akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan

pengembangan perusahaan.




