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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada hakikatnya tujuan dari semua kegiatan yang dilakukan suatu 

organisasi adalah untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Namun, jauh 

lebih dari itu mereka juga harus mampu melakukan pertumbuhan serta dapat 

meningkatkan profitabilitas dari waktu ke waktu. Ketiganya adalah pedoman 

menuju arah strategis semua organisasi bisnis. 

Keberhasilan setiap organisasi bisnis atau perusahaan sangat bergantung 

pada keberhasilan proses bisnis yang diselaraskan dengan tujuan dan strategi 

organisasi secara keseluruhan. Keberhasilan perusahaan umumnya digambarkan 

dengan perolehan laba yang optimal (Machfoedz, 1996: 49). Tekanan persaingan 

mengakibatkan kebutuhan suatu informasi akuntansi dan pengelolaan biaya yang 

tepat untuk keputusan bauran produk, disain, dan proses teknologi yang 

memengaruhi profitabilitas perusahaan secara keseluruhan semakin meningkat.  

Menurut Machfoedz (1996: 49), bagian terbesar dari informasi yang 

dibutuhkan oleh manajemen untuk perencanaan, pengendalian, dan pembuatan 

keputusan diperoleh dari data akuntansi. Informasi tersebut berasal dari sebuah 

model perencanaan strategis yang menghubungkan pendapatan yang diperoleh 

dari penjualan unit-unit produk dengan biaya sumber daya yang dikonsumsi untuk 

mendisain, memproduksi, dan menjual produk tersebut. 
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Akuntansi biaya/manajemen merupakan sistem informasi yang 

menghasilkan informasi biaya dan informasi operasi untuk memberdayakan 

personel organisasi dalam pengelolaan aktivitas sebagai dasar bagi pengambilan 

suatu keputusan manajemen. Manajer harus menggunakan informasi akuntansi 

biaya/manajemen untuk memilih strategi, mengomunikasikan, serta menentukan 

bagaimana cara terbaik untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Mereka 

menggunakan informasi akuntansi biaya/manajemen untuk mengoordinasi 

keputusan dalam disain, produksi, serta pemasarannya. Hal tersebut mengandung 

tiga frasa penting: (1) sistem informasi, (2) informasi biaya/manajemen dan 

informasi operasi, dan (3) pengelolaan aktivitas dan pengambilan keputusan yang 

lain.   

Pada tahap awal usaha pengendalian biaya, metode penentuan harga pokok 

produk dipakai sebagai alat satu-satunya untuk pengendalian biaya. Pengendalian 

biaya dilakukan dengan menggunakan informasi biaya per unit produk sebagai 

pemberi tanda (signal) terkendalikan atau tidaknya biaya. Harga pokok per unit 

produk aktual dibandingkan dengan harga pokok per unit menurut anggaran atau 

yang terjadi dalam jangka waktu yang sama di bulan atau tahun yang lalu. Hasil 

pembandingan tersebut menghasilkan selisih biaya per unit, dan informasi selisih 

inilah yang digunakan manajer sebagai tanda apakah biaya terkendali atau tidak 

terkendali. 

Bila biaya per unit produk sesungguhnya lebih tinggi daripada biaya per 

unit produk yang dianggarkan, keadaan ini menunjukkan bahwa manajer tidak 

berhasil mengendalikan biaya. Bila biaya per unit produk sesungguhnya lebih 

rendah daripada biaya per unit produk yang dianggarkan, keadaan ini 
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menunjukkan bahwa manajer berhasil mengendalikan biaya. Bila selisih biaya per 

unit tersebut tidak menguntungkan (misalnya biaya per unit sesungguhnya lebih 

tinggi daripada biaya per unit yang dianggarkan) dan jumlah selisih dipandang 

signifikan, manajer kemudian melakukan analisis selisih. 

Selisih biaya per unit produk merupakan pemicu kebutuhan manajer untuk 

mencari penyebab terjadinya selisih (variance) melalui analisis selisih. Meskipun 

analisis selisih biaya produksi menghasilkan perhitungan rinci tentang berbagai 

selisih seperti selisih bahan baku, selisih biaya tenaga kerja langsung, dan selisih 

biaya overhead pabrik, informasi tentang penyebab terjadinya selisih tidak dapat 

disediakan oleh sistem akuntansi biaya tradisional. Sebagai contoh, selisih harga 

bahan baku yang dihasilkan melalui analisis selisih tidak dapat menunjukkan 

aktivitas pembelian yang menyebabkan selisih harga tersebut, karena sistem 

akuntansi biaya tradisional tidak mencatat informasi yang berkaitan dengan 

aktivitas pembelian. Begitu juga selisih kuantitas bahan baku yang dihasilkan 

melalui analisis selisih tidak dapat menunjukkan aktivitas produksi yang 

menyebabkan terjadinya selisih kuantitas tersebut karena penyebab yang sama, 

yaitu sitem akuntansi biaya tradisional tidak mencatat informasi yang berkaitan 

dengan aktivitas produksi. 

Proses pengolahan biaya pada tahap perkembangan pengendalian biaya 

melalui biaya per unit produk hanya terdiri atas satu tahap, yaitu sumberdaya 

dibebankan ke cost object dan dihitung biaya per unit produk dengan membagi 

total biaya produksi dengan kuantitas produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, 

akuntansi biaya terbatas penerapannya di perusahaan manufaktur, sehingga yang 

menjadi cost object adalah produk, dan sumber daya yang dibebankan ke produk 
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hanya terbatas pada biaya tahap produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead pabrik). 

Melalui penentuan biaya per unit produk tidak dapat dijelaskan penyebab 

terjadinya penyimpangan biaya per unit produk sesungguhnya dari biaya per unit 

produk yang dianggarkan, kemuadian dikembangkan metode pengembangan 

biaya lain dengan menghubungkan biaya dengan manajer yang berwenang atas 

biaya tersebut. Dasar pikiran yang melandasi metode ini adalah manajer yang 

berwenang atas suatu biaya dipandang dapat memengaruhi biaya yang 

bersangkutan dengan wewenang yang dimilikinya. Metode pengendalian ini 

disebut akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting).  

Manajer pusat pertanggungjawaban dalam akuntansi pertanggungjawaban 

diberi wewenang untuk merencanakan biaya unit organisasi yang berada di bawah 

wewenangnya. Akuntansi biaya kemudian memberikan umpan balik tentang biaya 

yang sesungguhnya dikeluarkan oleh unit organisasi tersebut kepada manajer yang 

bersangkutan. Manajer pusat pertanggungjawaban hanya dimintai 

pertanggungjawaban atas biaya-biaya yang terjadi di unit organisasi yang 

dipimpinnya, yang dapat dikendalikan melalui wewenang yang dimiliki oleh 

manajer yang bersangkutan. 

Kenyataannya, dengan hanya mengandalkan pada wewenang yang 

dimilikinya, seorang manajer tidak dapat mengendalikan biaya yang terjadi dalam 

pusat pertanggungjawaban yang dimilikinya. Wewenang saja tidak cukup untuk 

mengendalikan biaya. Manajer memerlukan informasi tentang suatu yang menjadi 

penyebab timbulnya biaya. Suatu yang menjadi penyebab timbulnya biaya adalah 
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aktivitas. Dengan wewenag yang dimilikinya dan informasi lengkap tentang 

aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya, seorang manajer lebih berdaya 

untuk memengaruhi biaya yang menjadi tanggung jawabnya. 

Oleh karena pada tingkat perkembangan tersebut akuntansi biaya terbatas 

penerapannya di perusahaan manufaktur, yang menjadi cost object adalah produk, 

dan sumber daya yang dibebankan ke produk hanya terbatas pada biaya tahap 

produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

pabrik).     

Dewasa ini terdapat metode perhitungan biaya produk yang lebih akurat, 

yaitu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas (Activity-Based Costing atau bisa 

disebut ABC). Metode ini dinilai berhasil dan banyak membantu perusahaan 

dalam membuat keputusan, lebih-lebih di dalam produksi majemuk (multiple 

products) serta usaha minimalisasi biaya operasi.  

Menurut Mulyadi (2007:25), Activity-Based Costing System (ABC system) 

mengendalikan biaya melalui penyediaan informasi tentang akivitas yang menjadi 

penyebab timbulnya biaya. Dasar pemikiran yang melandasi sistem informasi 

biaya ini adalah “biaya ada penyebabnya, dan penyebab biaya dapat dikelola (cost 

is caused, and the causes of cost can be managed). 

ABC system membebankan biaya berdasarkan aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan untuk menghasilkan produk sehingga biaya overhead atau biaya tidak 

langsung produk yang dibebankan merupakan biaya yang benar benar dikonsumsi 

oleh produk tersebut, sedangkan penyebab timbulnya  biaya tersebut adalah 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk. ABC system 
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menawarkan jasa pembebanan yang lebih bervariasi, seperti unit-level driver, 

batch-related drivers, product-sustaining drivers, dan facility-sustaining drivers 

untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk yang dihasilkan. 

Dengan berbagai drivers yang sesuai dengan jenis produk, akuntansi biaya dapat 

menghasilkan informasi harga pokok produk yang akurat sehingga 

memungkinkan manajemen mengambil keputusan tentang pengendalian biaya 

melalui pengurangan terhadap akivitas-aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah 

melalui analisis profitabilitas setiap jenis produk. 

Dalam skripsi ini, keunggulam metode ABC akan dimanfaatkan dalam 

menentukan harga pokok produksi. Pemakaian ABC untuk menetukan harga 

pokok produksi dianggap bermanfaat di dalam mewujudkan pencapaian tujuan 

pokok perusahaan melalui efisiensi biaya pada setiap aktivitas produksi. ABC 

digunakan untuk mengatasi keterbatasan metode tradisional yang sering salah 

(distorsi) dalam memberikan informasi harga pokok produksi. Dengan ABC, 

dapat ditentukan harga pokok produksi yang lebih akurat dan memberikan 

informasi terhadap manajer produksi guna melakukan efisiansi biaya dan bauran 

produk dengan tepat. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis mengajukan penelitian yang 

berjudul, “Penerapan Metode Activity-Based Costing (ABC) dalam Penentuan 

Harga Pokok Produksi (Studi pada PT. Petrokimia- Gresik).” 

1.2. Motivasi Penelitian 

Jika sekitar 85%-90% harga pokok produk sudah ditentukan pada saat 

disain dan pengembangan produk, tahap produksi dan tahap sesudahnya hanya 
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dapat memengaruhi 10%-15% biaya pembuatan produk. Akuntansi biaya 

tradisional memfokuskan usahanya untuk memengaruhi biaya pada tahap 

produksi saja. Oleh karena itu, beberapa pihak memandang bahwa sistem 

akuntansi biaya tradisional telah usang karena tidak lagi dapat memenuhi 

kebutuhan manajemen. Informasi harga pokok produk yang jauh lebih akurat dan 

lebih bermanfaat diperlukan oleh manajemen untuk memungkinkan mereka 

meningkatkan kualitas, produktivitas, dan mengurangi biaya. Activity-Based 

Costing (ABC) menghitung harga pokok produksi tidak hanya mencakup biaya 

tahap produksi, tetapi mencakup biaya sejak tahap disain, pengembangan, 

produksi. ABC tidak hanya difokuskan dalam perhitungan harga pokok produksi 

secara akurat, tetapi dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi tentang aktivitas 

untuk pengurangan biaya melalui pemberdayaan personel dalam pengelolaan 

terhadap aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya.    

Tujuan dari penulisan karya tulis skripsi ini untuk meningkatkan 

pengetahuan pada para pembelajar mengenai pengolahan data berdasar sistem 

ABC yang menyajikan informasi biaya berdasar aktivitas dan menyajikan 

informasi lengkap mengenai perilaku biaya. Sistem ABC yang memberikan 

informasi biaya secara multidimensi yang membantu terhadap para pembelajar 

untuk memahami secara rinci platform baru mengenai perekayasaan informasi 

biaya.     

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahannya, maka perumusan 

masalah yang kami kemukakan di sini adalah: 
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a. Bagaimana perusahaan menentukan nilai harga pokok produksi? 

b. Bagaimanakah cara menghitung harga pokok produksi pada PT. 

Petrokimia Gresik dengan menggunakan metode Activity-Based 

Costing (ABC)? 

c. Bagaimana manfaat penentuan harga pokok produksi menggunakan 

sistem Activity-Based Costing (ABC) bagi perusahaan dalam 

perencanaan dan pengambilan keputusan? 

1.4.  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka permasalahan dibatasi pada 

metode penentuan harga pokok produksi berdasarkan metode Activity-Based 

Costing (ABC) dan metode Tradisional. 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan perumusan masalah di 

atas, adalah: 

a. Untuk mengetahui penerapan  metode Activity-Based Costing (ABC)  

dalam kaitannya dengan penentuan harga pokok produksi pada PT. 

Petrokimia Gresik. 

b. Untuk mengetahui manfaat penentuan harga pokok produksi 

menggunakan sistem Activity-Based Costing (ABC) bagi perusahaan 

dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. 
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c. Untuk mengetahui perbedaan harga pokok produksi yang dihasilkan 

oleh sistem Tradisional dan metode Activity-Based Costing System 

(ABC) sistem. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi peneliti lain: penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

wawasan, khususnya mengenai ABC system dan implementasinya. 

b. Bagi perusahaan: penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai bahan reverensi bagi pihak manajemen dalam mengelola 

biaya dan aktivitas agar lebih efektif. 

c. Bagi peneliti: penelitian ini memuaskan hasrat ingin tahu dan 

mendapat pengetahuan baru sehubungan dengan hal-hal yang diteliti 

serta mencoba untuk menerapkan teori-teori yang pernah diterima 

mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Akuntansi Biaya 

Akuntansi biaya merupakan suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan 

bagi proses pelacakan dan analisa terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan 

aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang dan jasa. Biaya 

didefinisikan sebagai waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dan menurut 

konvensi diukur dengan satuan uang. Pengguna kata beban adalah pada saat biaya 

sudah habis terpakai. 

Definisi akuntansi biaya yang diutarakan oleh Kartadinata (2000:22) 

adalah “patner manajemen yang utama dalam kegiatan perencanaan dan 

pengawasan dengan memberikan kepada manajemen alat-alat yang diperlukan 

untuk merencanakan, mengawasi dan melakukan penilaian atas kegiatan-kegiatan 

perusahaan”.  

Menurut Usry dan Carter (2004:11) yang dialihbahasakan oleh Krista, 

akuntansi biaya adalah “perhitungan biaya yang diperlukan untuk aktivitas-

aktivitas perencanaan dan pengendalian, memperbaiki kualitas dan efisiensi, serta 

membuat keputusan-keputusan yang bersifat rutin maupun strategis”.  

Menurut Schaum pengertian dari Akuntansi biaya adalah “suatu prosedur 

untuk mencatat dan melaporkan hasil pengukuran dari biaya pembuatan barang 

atau jasa”. (http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi_biaya diakses 19 Mei 2009). 

Fungsi utama akuntansi biaya adalah melakukan akumulasi biaya untuk penilaian 



11 

 

persediaan dan penentuan pendapatan. Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat 

dikatakan bahwa akuntansi biaya merupakan suatu proses kegiatan di bidang 

akuntansi dalam menetapkan biaya suatu produk atau jasa dengan tujuan untuk 

mendapatkan laba yang maksimal dan manfaat, sedangkan biaya menyediakan 

salah satu informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam mengelola 

perusahaannya, yaitu untuk perencanaan dan pengendalian laba, penentuan harga 

pokok produk dan jasa, serta bagi pengambilan keputusan oleh manajemen. 

2.2. Pengertian dan Klasifikasi Biaya 

2.2.1. Pengertian Biaya  

Definisi biaya sendiri memiliki kemajemukan karena konsepnya 

berasal dari istilah umum, sehingga tidak mudah untuk memberikan suatu 

batasan yang pasti tanpa meninggalkan keraguan mengenai pengertiannya. 

Para ahli ekonomi, akuntan, dan pihak-pihak yang dihadapkan pada 

masalah biaya ini memiliki pengembangan mengenai konsep dan istilah 

biaya menurut kebutuhan meraka. 

Objek dari akuntansi biaya adalah biaya itu sendiri, ini dapat dilihat 

dari definisi biaya yang dikemukakan oleh para ahli. Biaya adalah semua 

pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang 

dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik 

yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Biaya terbagi menjadi dua, 

yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang 

terlihat secara fisik, misalnya berupa kas. Sementara itu, yang dimaksud 

dengan biaya implisit adalah biaya yang tidak terlihat secara langsung, 

misalnya biaya kesempatan dan penyusutan barang modal. 
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 Menurut Hansen Mowen (2000:38) yang dialihbahasakan oleh Ancella A. 

Hermawan, mendefinisikan biaya sebagai “kas atau nilai ekuivalen kas 

yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa 

keuntungan masa ini dan masa datang untuk organisssi. Di sisi lain, Carter 

dan Usry (2004:29) biaya didefinisikan sebagai “Nilai tukar, pengeluaran, 

pengorbanan untuk memperoleh manfaat”. 

Menurut Bastian, dkk. (2006:4) biaya adalah “pengorbanan sumber 

ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau 

kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu”. 

Dalam akuntansi, yang dimaksud dengan biaya adalah aliran 

sumber daya yang dihitung dalam satuan moneter yang dikeluarkan untuk 

membeli atau membayar persediaan, jasa, tenaga kerja, produk, peralatan, 

dan barang lainnya yang digunakan untuk keperluan bisnis atau 

kepentingan lainnya. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas biaya adalah pengorbanan 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba yang maksimal 

dimasa yang akan datang. 

Biaya (cost) merupakan bahan olah dasar akuntansi (pengukuran 

yang dilekatkan pada suatu objek cost). Dengan pengertian tersebut semua 

objek yang dapat diukur merupakan objek cost, dan hasil pengukuran 

tersebutlah yang disebut cost. 

(http://users2.nofeehost.com/krismadoansite/article_read.asp?id=9 diakses 

25 juni 2009).  
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Biaya merupakan harga yang dibayarkan untuk mendapatkan, 

menghasilkan, atau memelihara barang atau jasa. Misalnya harga-harga 

yang dibayarkan untuk bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. 

(http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page diakses 25 juni 2009). 

Beban (expense) adalah “penurunan manfaat ekonomi selama satu 

periode dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya 

kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut 

pembagian kepada penanaman modal”. 

(http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?submit diakses 25 juni 2009). 

Beban merupakan hasil dari penggunaan sebuah aktiiva, misalnya 

penyusutan, beban juga lebih banyak diterapkan terhadap hal-hal rutin, 

misalnya beban gaji. Biaya adalah upaya yang dilakukan untuk 

mendapatkan pendapatan (hasil). Sedangkan kata beban tidak selaras 

dengan konsep upaya dan hasil, karena beban mempunyai makna akan 

sesuatu yang harus ditanggung (seakan-akan pendapatan didapat dahulu, 

dan karena mendapatkan pendapatan tersebut kita harus menanggung 

beban). Dari beberapa pengertian biaya (cost) dan beban (expense) dapat 

dilihat perbedaan antara biaya dan beban. 

2.2.2. Klasifikasi Biaya 

Akuntansi biaya menghasilkan biaya untuk memenuhi pencapaian 

tujuan antara lain penentuan harga pokok, perencanaan dan pengendalian 

biaya serta pengambilan keputusan, maka dari itu penyajian biaya 

diklasifikasikan dengan tepat sangat diperlukan agar data yang dihasilkan 
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akurat sebab informasi tersebut diperlukan untuk tindak lanjut dalam 

melaksanakan kegitan perusahaan dalam mengevaluasi serta melakukan 

perbaikan dimasa yang akan datang. 

 Pada akuntansi biaya, umumnya penggolongan biaya ditentukan 

atas dasar tujuan yang akan dicapai dengan penggolongan tersebut, karena 

pada akuntansi biaya dikenal konsep different costs for different 

purposes, yang artinya biaya yang berbeda digunakan untuk kepentingan 

yang berbeda pula. Pada dasarnya klasifikasi biaya adalah preses 

pengelompokan biaya atas keseluruhan elemen biaya secara sistematis ke 

dalam golongan-golongan tertentu yang lebih rinci yang bertujuan 

memberikan informasi biaya yang lebih lengkap bagi manajemen dalam 

mengelola perusahaan. 

Menurut Bastian, dkk.(2006:9), klasifikasi biaya umum digunakan 

adalah biaya dalam hubungan dengan: 

1. Biaya dalam Hubungan dengan Produk. 

Biaya dalam hubungan dengan produk dapat dikelompokkan 

menjadi biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya produksi 

adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari 

bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan biaya overhead 

pabrik. Biaya non produksi adalah biaya yang tidak berhubungan 

dengan proses produksi.  
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2. Biaya dalam Hubungan dengan Volume Produksi. 

Biaya dalam hubungan dengan volume produksi dapat 

dikelompokkan menjadi elemen biaya variable, biaya tetap dan biaya 

semi. Biaya variable adalah biaya yang berubah sebanding dengan 

perubahan volume produksi dalam rentang relevan, tetapi secara per 

unit tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap 

dalam rentang relevan tertantu, tetapi secara per unit berubah. Biaya 

semi adalah biaya yang didalamnya mengandung unsur tetap dan 

variable. 

3. Biaya dalam hubungan dengan Departemen Produksi. 

Biaya dalam hubungan dengan departemen produksi dapat 

dikelompokkan menjadi biaya langsung departemen dan biaya tidak 

langsung departemen. Biaya langsung departemen adalah biaya yang 

dapat ditelusuri secara langsung ke departemen bersangkutan. Biaya 

tidak langsung departemen adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri 

secara langsung ke departemen bersangkutan. 

4. Biaya dalam hubungan dengan Periode Waktu. 

Biaya dalam hubungan dengan periode waktu dapat 

dikelompokkan menjadi biaya pengeluaran modal dan biaya 

pengeluaran pendapatan. Biaya pengeluaran modal adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk memberikan manfaaat di masa depan dan dalam 

jangka waktu yang panjang dan dilaporkan sebagai aktiva. Biaya 
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pengeluaran pendapatan adalah biaya yang memberikan manfaat 

untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. 

5. Biaya dalam hubungan dengan Pengambilan Keputusan. 

Biaya dalam hubungan pengambilan keputusan dapat 

dikelompokkan menjadi biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya 

relevan adalah biaya masa akan datang yang berbeda dalam beberapa 

alternatif yang bebeda. Biaya tidak relevan adalah biaya yang 

dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan apapun. 

Klasifikasi umum biaya berkaitan dengan semua tipe organisasi 

bisnis, nonbisnis manufaktur, eceran, dan jasa. Umumnya berbagai macam 

biaya yang terjadi dan cara klasifikasi biaya tergantung pada tipe 

organisasinya. Dari kalisifasi biaya umum tersebut pembahasan laporan 

akhir menggunakan biaya dalam hubungan dengan produk karena biaya 

produksi yang digunakan dalam proses produksi terdiri dari bahan baku 

langsung, tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. 

Biaya produksi pada perusahaan manufaktur kebanyakan membagi 

biaya produksinya dalam tiga kategori besar, antara lain: bahan langsung 

(direct material), tenaga kerja langsung (direct labour) atau juga sering 

disebut tenaga kerja manual (touch labour), dan biaya overhead pabrik 

(manufacturing overhead). Bahan langsung yakni bahan yang menjadi 

bagian tak terpisahkan dari produk jadi, dan dapat ditelusuri secara fisik 

dan mudah ke produk tersebut. Overhead pabrik termasuk elemen ketiga 

biaya produksi yang mencakup seluruh biaya produksi yang tidak 
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termasuk dalam bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya 

overhead termasuk biaya bahan tidak laangsung, tenaga kerja tidak 

langsung, pemeliharaan dan perbaiakan. Biaya nonproduksi terdiri atas dua 

bagian antara lain, pertama biaya pemasaran dan penjualan, yakni meliputi 

semua biaya yang diperlukan untuk menangani pesanan konsumen dan 

memperoleh produk atau jasa untuk disampaikan kepada konsumen. Biaya 

tersebut antara lain biaya pengiklanan, pengiriman, perjalanan dalam 

rangka penjualan, komisi penjualan, gaji. Kedua biaya administrasi yang 

meliputi pengeluaran eksekutif, organisasional, dan klerikal yang berkaitan 

dengan manajemen umum organisasi. Termasuk dalam biaya administrasi 

yakni biaya gaji eksekutif, akuntansi umum, kesekretariatan, humas, dan 

biaya yang sejenisnya. 

Terdapat beberapa cara untuk mengelompokkan biaya. Diantaranya 

biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya produk dan biaya periodik. 

Biaya produk mencakup semua biaya yang terkait dengan pembuatan 

suatu produk. Misalnya: biaya pembelian dan produksi barang. Biaya 

periodik (periodic cost) adalah semua biaya yang tidak termasuk dalam 

biaya produk. Misalnya: komisi penjualan dan sewa kantor. Perbedaan 

biaya antara dua alternatif disebut biaya diferensial. Biaya kesempatan 

adalah manfaat potensial yang akan hilang bila salah satu alternatif telah 

dipilih dari sejumlah alternatif yang tersedia. Biaya tertanam adalah biaya 

yang telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan apapun yang 

dibuat saat ini atau pun di masa yang akan datang. 
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2.3.  Pengertian dan Unsur-unsur Harga Pokok Produksi 

2.3.1.  Pengertian Harga Pokok Produksi 

Perhitungan harga pokok produksi sangat mempengaruhi 

penetapan harga jual suatu produk sekaligus penetapan laba yang 

diinginkan. Dengan demikian ketepatan dalam melakukan perhitungan 

harga pokok produksi benar-benar diperhatikan karena apabila terjadi 

kesalahan dalam perhitungan akan menyebabkan kerugian bagi 

perusahaan. 

Pada umumnya, sebagian besar dari perusahaan yang menghasilkan 

barang-barang dan jasa-jasa masih menghadapi persoalan dalam 

menentukan harga pokok produksi. Penentuan harga pokok produksi 

memegang peran yang sangat penting dalam perusahaa industri. Salah satu 

kegunaan dan penentuan harga pokok produksi adalah untuk menentukan 

harga jual. 

Permasalahan yang sering dihadapi perusahaan manufaktur adalah 

permasalahan penentuan harga pokok. Harga pokok ini memegang 

peranan penting karena kesalahan dalam penentuan harga pokok akan 

mempengaruhi harga jual produk yang dihasilkan. Harga jual produk akan 

mempengaruhi laba yang diharapkan perusahaan, juga kemampuan 

bersaing produk sejenis yang dihasilkan perusahaan lain. 



19 

 

Pengertian harga pokok produksi menurut Hansen dan Mowen 

(2000:48) yaitu: 

Harga pokok produksi mewakili jumlah biaya barang yang diselesaikan 

pada periode tersebut. Satu-satunya biaya yang diberikan pada barang 

yang diselesaikan adalah biaya produksi dari bahan baku langsung, tenaga 

kerja langsung, dan biaya lain-lain. 

Dipihak lain Bastian, dkk. (2006:60), harga pokok produksi adalah 

“kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung dan biaya 

overhead pabrik ditambah persediaan produk dalam proses awal dan 

dikurang persediaan produk dalam proses akhir” 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa harga pokok 

produksi adalah semua biaya, baik langsung maupun tidak lansung yang 

dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang selama periode tertentu. 

2.3.2.  Unsur-unsur Harga Pokok Produksi 

Unsur-unsur harga pokok produksi menurut Kartadinata (2000:7) 

ada 3, yaitu bahan baku dan bahan pembantu, upah langsung, dan biaya 

produksi tidak langsung. 

Definisi biaya bahan baku langsung Bastian, dkk (2006:10), adalah 

“biaya bahan baku yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dari produk selesai dan dapat ditelusuri langsung dari produk selesai”. 

Hansen dan Mowen (2000:45), “biaya tenaga kerja langsung 

adalah biaya tenaga kerja yang dapat ditelusuri pada barang atau pelayanan 
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yang dihasilkan. Pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur 

jumlah kerja yang digunakan untuk menghasilkan jasa atau pelayanan”. 

Usry dan Carter (2004:411), “biaya overhead pabrik adalah biaya 

tidak langsung, pekerja tidak langsung dan biaya pabrik lainnya yang tidak 

secara mudah dapat dibebankan langsung ke pekerja atau produk”. 

2.4. Akuntansi Biaya Tradisional 

 Akuntansi biaya tradisional merupakan sistm akuntansi yang didisain 

untuk perusahaan manufaktur guna menghitung harga pokok produksi. 

Berdasarkan akuntansi biaya tradisional, biaya dibagi berdasarkan tiga fungsi 

pokok dalam perusahaan manufaktur: (1) fungsi produksi, (2) fungsi pemasaran, 

dan (3) fungsi administrasi dan umum. Fungsi produksi adalah unit organisasi 

dalam perusahaan manufaktur yang berfungsi dalam pengolahan bahan baku 

menjadi produk jadi. Fungsi pemasaran adalah unit organisasi dalam perusahaan 

manufaktur yang berfungsi dalam pemasaran produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Fungsi administrasi dan umum adalah unit organisasi yang berfungsi 

dalam penyediaan jasa bagi kepentingan fungsi produksi dan fungsi pemasaran. 

Biaya yang dikeluarkan atau yang terjadi di fungsi produksi disebut biaya 

produksi. Biaya yang dikeluarkan atau yang terjadi di fungsi pemasaran disebut 

biaya pemasaran, dan biaya yang dikeluarkan atau yang terjadi di fungsi 

administrasi dan umum disebut biaya administrasi dan umum. 

 Akuntansi biaya tradisional hanya memperhitungkan biaya produksi ke 

dalam harga pokok produk. Biaya pemasaran serta biaya administrasi dan umum 

tidak diperhitungkan ke dalam harga pokok produk namun diperlukan sebagai 
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biaya usaha dan dikurangkan langsung dari laba bruto untuk menghitung laba 

bersih usaha. 

 Akuntansi biaya tradisional dibagi menjadi dua tipe: (1) akuntansi biaya 

dengan fokus ke perhitungan harga pokok produk dan (2) akuntansi 

pertanggungjawaban. Kedua tipe akuntansi biaya tersebut dikembangkan pada 

waktu pengolahan data akuntansi dilaksanakan secara manual. Akuntansi biaya 

tradisional didisain untuk perusahaan manufaktur. Pada awal perkembangannya, 

akuntansi biaya difokuskan pada perhitungan harga pokok produk. Pada 

perkembangan selanjutnya, akuntansi biaya difokuskan pada pengendalian biaya 

melalui akuntansi pertanggungjawaban. Pada akuntansi pertanggungjawaban, 

biaya dihubungkan dengan manajer yang memiliki wewenang atas biaya tertentu 

agar manjer tersebut dapat merencanakan dan mengendalikan biaya yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

2.4.1. Penetuan Harga Pokok Produk Secara Tradisional 

  Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan proses 

pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Biaya produksi dibagi 

menjadi dua golongan:  (1) biaya produksi langsung dan (2) biaya 

produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung adalah biaya produksi 

yang dapat dibebankan secara langsung ke produk tertentu. Biaya produksi 

tidak langsung adalah biaya produksi yang tidak dapat dibebankan secara 

langsung ke produk tertentu. Biaya produksi tidak langsung dibebankan ke 

produk berdasarkan cara pembebanan dengan basis hubungan sebab-akibat 

atau cara alokasi dengan basis sembarang. Biaya produksi inilah yang 

diperhitungkan ke dalam harga pokok produk.      
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2.4.2. Keterbatasan Penetuan Harga Pokok Produk Secara 

Tradisional 

  Perubahan perubahan yang terjadi dalam sistem pemanufakturan 

telah mengubah pula lingkungan persaingan yang ada sehingga diperlukan 

pula suatu sistem akuntansi biaya dan akuntansi manajemen yang dapat 

mengantisipasi perubahan dalam persaingan global saat ini (termasuk 

teknologi maju) yang tidak dapat dijawab dengan menggunakan sistem 

akuntansi biaya dan manajemen tradisional.  

  Keterbatasan sistem akuntansi tradisional dalam penentuan harga 

pokok produk tidak terletak pada pembebanan biaya bahan baku dan 

tenaga kerja langsung, tetapi terletak pada pembebanan biaya overhead 

pabrik, sejalan dengan makin berperannya biaya tersebut dalam penentuan 

harga pokok produk. Pembebanan biaya overhead yang tidak cermat akan 

menimbulkan informasi biaya yang terdistorsi. Keterbatasan pembebanan 

biaya overhead dalam akuntansi biaya tradisional, yaitu: 

1. Pembebanan biaya overhead dengan tarif tunggal 

Salah satu metode biaya yang digunakan untuk membebankan 

biaya overhead pada produk adalah dengan menghitung tarif 

tunggal untuk satu pabrik dengan menggunakan cost driver 

berdasarkan unit. Pendekatan ini menganggap bahwa semua variasi 

biaya overhead dapat dijalankan oleh satu cost driver. Padahal, ada 

biaya biaya yang mungkin secara tidak proporsional dengan 

kenaikan volume produksi. 
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2. Pembebanan biaya overhead untuk berbagai produk 

Jika perusahaan menghasilkan lebih dari satu produk, biaya 

overhead yang terjadi ditimbulkan secara bersama oleh seluruh 

produk. Yang menjadi masalah adalah mengidentifikasi jumlah 

overhead yang ditimbulkan atau dikonsumsi oleh setiap jenis 

produk. 

 Dalam penentuan harga pokok produksi secara tradisional, 

biasanya diasumsikan konsumsi overhead berhubungan erat dengan 

jumlah unit yang diproduksi yang diukur berdasarkan unit (berhubungan 

dengan volume) atau unit based (volume-related) cost driver 

membebankan biaya overhead pada produk melalui penggunaan tarif 

overhead tunggal untuk seluruh pabrik atau tarif setiap departemen. 

Pemakaian cost driver berdasarkan unit ini mempunyai keterbatasan 

karena mengakibatkan informasi biaya yang terdistorsi. Distorsi semakin 

signifikan dengan berperannya biaya overhead pabrik dalam pengolahan 

produk. 

2.5. Activity-Based Costing System 

 Activity-Based Costing System (ABC sistem) merupakan metode yang 

menerapkan konsep-konsep akuntansi aktivitas untuk 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 objek biaya 

selain produk, misalnya pelanggan dan saluran distribusi.   
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Pengertian akuntansi aktivitas menurut Amin Widjaja (1992; 27) adalah :   

“Bahwa  ABC Sistem tidak hanya memberikan kalkulasi biaya produk 

yang lebih akurat, tetapi juga memberikan kalkulasi apa yang menimbulkan biaya 

dan bagaimana mengelolanya sehingga ABC Sistem juga dikenal sebagai sistem 

manajemen yang pertama.”  

 Sementara itu,  Mulyadi (1993:34) memberikan pengertian  ABC sebagai berikut:  

  “ABC merupakan metode penentuan HPP (product costing) yang 

ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok secara cermat bagi 

kepentingan manajemen, dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya 

alam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk.”   

 Pengertian ABC Sistem yang lain juga dikemukakan oleh Hansen and  Mowen 

(1999: 321)  sebagai berikut :   

“Suatu sistem kalkulasi biaya yang pertama kali menelusuri biaya ke 

aktivitas kemudian ke produk.”  

Pengertian akuntansi aktivitas menurut Brimson (1991: 47) adalah:   

 “Suatu proses pengumpulan dan menelusuri biaya dan data performan 

terhadap suatu aktivitas perusahaan dan memberikan umpan balik dari hasil aktual 

terhadap biaya yang direncanakan untuk melakukan tindakan koreksi apabila 

diperlukan.”  

 Definisi lain dikemukakan oleh  Garrison dan Norren (2000: 292) sebagai 

berikut:   



25 

 

  “Metode costing yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi 

manajer untuk keputusan strategik dan keputusan lainnya yang mungkin akan 

mempengaruhi kapasitas dan juga biaya tetap.”  

 Activity-Based Costing (ABC) adalah sistem informasi biaya yang 

bermanfaat untuk memantau implementasi rencana, merupakan alat manajemen 

kontemporer yang didisain untuk mengatasi keterbatasan sistem akuntansi biaya 

tradisional dalam menentukan keakuratan harga pokok produk. ABC juga 

merupakan sistem informasi biaya untuk memotivasi personel dalam 

melaksanakan improvement terhadap proses yang digunakan oleh perusahaan 

untuk menghasilkan produk/jasa bagi konsumen. ABC juga dimanfaatkan sebagai 

sistem untuk mengevaluasi kinerja personel daam melakukan improvement 

terhadap proses. ABC merupakan sistem akuntansi biaya yang dilandasi oleh 

keyakinan dasar bahwa biaya ada penyebabnya, dan penyebab biaya dapat 

dikelola yaitu aktivitas. Aktivitas dapat dikelola melalui penyediaan informasi 

lengkap tentang aktivitas kepada personel, kemudian personel akan mampu 

melakukan efisiensi biaya dengan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas 

secara efektif.  

2.5.1. Konsep Activity-Based Costing System 

  Activity-Based Costing System adalah suatu sistem analisis biaya 

yang berbasis aktivitas untuk memenuhi kebutuhan personel dalam 

pengambilan keputusan, baik yang bersifat strategik maupun operasional.  

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 
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pemicu biaya (cost driver) yakni, bertindak sebagai faktor penyebab dalam 

pengeluaran biaya dalam organisasi. Aktivitas-aktivitas ini menjadi titik 

perhimpunan biaya. Dalam sistem ABC, biaya ditelusuri ke aktivitas dan 

kemudian ke produk. Sistem ABC mengasumsikan bahwa aktivitas-

aktivitaslah, yang mengonsumsi sumber daya dan bukannya produk.  

2.5.2. Falsafah yang Melandasi Activity-Based Costing System 

  Ada dua keyakinan dasar yang melandasi ABC sistem: 

1. Cost is caused. Biaya ada penyebabnya dan penyebabnya 

adalah aktivitas. ABC sistem bermula dari keyakinan dasar 

bahwa sumber daya menyediakan kemampuan untuk 

melaksanakan aktivitas, bukan hanya sekedar menyebabkan 

timbulnya biaya yang harus dialokasikan. 

2. The causes of cost can be managed. Penyebab terjadinya biaya 

(aktivitas) dapat dikendalikan. Melalui pengelolaan terhadap 

aktivitas yang menjadi penyebab terjadinya biaya, personil 

perusahaan dapat memengaruhi biaya. Pengelolaan terhadap 

aktivitas memerlukan berbagai informasi tentang aktivitas. 
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Gambar: 2.1 

Falsafah yang Melandasi ABC system 

 

 

Sumber: Mulyadi (2007:53). Activity-Based Costing System, Edisi 6, UPP, AMP 

YPKN, Yogyakarta 

2.5.3. Perbedaan Metode Activity-Based Costing dengan Metode 

Tradisional 

  Pada penentuan biaya produk secara konvensional diambil asumsi 

bahwa satu-satunya faktor yang menyebabkan terpakainya sumber daya 

adalah jumlah volume produk. Dengan demikian, semakin banyak unit 

yang diproduksi, maka semakin besar biaya produksi yang diperlukan. 

Sebaliknya, pada metode ABC, diketahui bahwa ada beberapa penyebab 

dari pemakaian sumber daya. Perbedaan lainnya antara metode tradisional 

dengan metode ABC dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Penentuan Biaya Produk menggunakan Metode 

Tradisional dengan Metode ABC 

 

Elemen Metode 

Tradisional 

Metode ABC 

1. Faktor yang 

menyebabkan 

terpakainya 

sumberdaya. 

Hanya volume Faktor pemesanan 

matrial, jumlah set- up, 

atau jumlah pemeriksaan 

2. Jumlah cost pool Satu Sesuai jumlah faktor 

penyebab terkonsumsinya 

sumber daya 

3. Jumlah cost driver Satu Sesuai jumlah cost pool 

4. Perhitungan biaya 

produk 

Menggunakan cost 

driver “volume” 

Menggunakan cost driver 

yang sesuai 

2.5.4. Rerangka Proses Pengolahan Data dalam Activity- Based 

Costing (ABC) 

  Rerangka proses pengolahan data ABC sistem dilukiskan pada 

Gambar 2.2. Dari gambar tersebut terlihat proses pengolahan data dalam 

ABC sistem dibagi menjadi dua tahap: 1. activity-based process costing, 

yaitu pembebanan sumberdaya (employee resource dan expense resource) 

ke aktivitas dan 2.activity-based object costing  yaitu pembebanan biaya 

aktivitas ke objek biaya. 
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  Sumber daya diklasifikasikan secara generik menurut sifat 

pengeluarannya, seperti: biaya bahan, biaya personil, biaya perjalanan, 

biaya asuransi, biaya depresiasi, biaya listrik, biaya reparasi, dan 

komunikasi. Biaya tidak lagi diklasifikasikan menurut fungsi pokok 

perusahaan manufaktur (biaya produksi, biaya pemasaran, biaya 

administrasi dan umum). ABC sistem menggolongkan aktivitas menurut 

klasifikasi generik berikut ini: result-producing activities, result-

contributing activities, support activities, and hygiene and housekeeping 

activities. 

Gambar 2.2.  

Rerangka Proses Data dalam ABC Sistem 

 

 

Sumber: Mulyadi (2007:54). Activity-Based Costing System, Edisi 6, UPP, AMP 

YPKN, Yogyakarta 
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2.5.4.1. Activity-Based Process Costing 

  Activity-based process costing (ABPC) digambarkan pada 

Gambar 2.3 Ada dua tahap proses pengolahan data dalam ABPC: 

1. Pembebanan sumber daya ke aktivitas, dan 

2. Penyediaan informasi biaya aktivitas dan informasi tentang 

aktivitas. 

Tahap pertama dalam Activity-Based Process Costing (ABPC) 

adalah pembebanan sumber daya ke aktivitas. Dengan 

menggunakan direct tracing, driver tracing, dan alokasi sumber 

daya dibebankan kepada aktivitas yang mengonsumsiya. 

Gambar 2.3 

Activity-Based Process Costing 

 

 
 

Sumber: Mulyadi (2007:198). Activity-Based Costing System, Edisi 6, 

UPP, AMP YPKN, Yogyakarta 
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Tahap kedua dalam ABPC adalah penyediaan informasi 

biaya aktivitas dan informasi tentang aktivitas seperti customer 

aktivitas, value and non value-added activities, cycle effectivness 

(CE), resource driver, perilaku biaya (tetap, variabel, dan step 

variable). 

1. Pembebanan Sumber Daya ke Aktivitas 

Seluruh sumber daya harus dibebankan ke aktivitas untuk 

menetukan biaya aktivitas, kemudian biaya aktivitas 

dibebankan ke cost object  yang dihasilkan. 

Diperlukan dua tahap berikut ini untuk membebankan 

sumber daya ke aktivitas: 

a. Identifikasi Karakteristik Sumber Daya yang akan 

Dibebankan ke Aktivitas 

Sumber daya yang secara langsung dikonsumsi oleh 

suatu aktivitas dibebankan kepada aktivitas yang 

bersangkutan dengan direct tracing. Sebaliknya, 

sumber daya tidak langsung aktivitas dibebankan ke 

aktivitas dengan driver tracing atau alokasi. Jika 

konsumsi suatu sumber daya mempunyai hubungan 

sebab-akibat dengan perubahan aktivitas, sumber daya 

tersebut dapat dibebankan ke aktivitas dengan 

menggunakan resource driver. Jika konsumsi suatu 

sumber daya tidak mempunyai hubungan sebab-akibat 
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dengan perubahan aktivitas, sumber daya tersebut dapat 

dibebankan ke aktivitas dengan menggunakan alokasi.  

b. Cara Pembebanan Sumber Daya ke Aktivitas 

 Pembebanan sumber daya ke aktivitas dilakukan 

dengan cara: 

1) Direct tracing --- Sumber  daya yang dikonsumsi 

langsung oleh suatu aktivitas dibebankan ke 

aktivitas yang bersangkutan dengan menggunakan 

direct tracing. Gaji karyawan yang bekerja penuh 

dalam menjalankan aktivitas pembelian dibebankan 

langsung dengan direct tracing ke aktivitas tersebut. 

Supplies kantor yang digunakan untuk ativitas 

desain dan pengembangan dibebankan langsung ke 

aktivitas berdasar bill of materials. Bahan baku dan 

bahan penolong yang dipakai dalam aktivitas 

tertentu dibebankan ke aktivitas yang bersangkutan 

dengan  direct tracing. 

2) Alokasi --- Sumber daya yang konsumsinya tidak 

mempunyai hubungan sebab-akibat dengan 

perubahan aktivitas dibebankan ke aktivitas dengan 

alokasi merata. Gaji direksi dibebankan ke aktivitas 

penjualan, pembelian, dan lainnya secara prorata. 

Biaya asuransi gedung dibebankan ke berbagai 
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aktivitas yang dilaksanakan dalam gedung tersebut 

secara prorata. 

3) Driver tracing --- Sumber daya yang konsumsinya 

mempunyai hubungan sebab-akibat dengan 

perubahan aktivitas tertentu dibebankan ke aktivitas 

yang bersangkutan dengan menggunakan driver 

tracing. Untuk membebankan sumber daya tersebut 

dengan driver tracing, perlu ditempuh langkah 

berikut ini: 

a) Pengidentifikasian resource driver setiap sumber 

daya sebagai basis pembebanan sumber daya ke 

aktivitas. Bagi sumber daya yang tidak langsung 

dikonsumsi oleh aktivitas, ada dua cara untuk 

membebankan konsumsi sumber daya tersebut 

kepada aktivitas: 1. driver tracing atau 2. 

allocation. Jika konsumsi suatu sumber daya 

mempunyai hubungan sebab-akibat dengan 

perubahan aktivitas, sumber daya tersebut dapat 

dibebankan ke aktivitas dengan menggunakan 

resource driver. Pada Tabel 2.2 adalah contoh 

resource driver yang dapat dipakai untuk 

membebankan sumber daya ke aktivitas. 
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Tabel 2.2 

Resource dan Resource Driver yang Bersangkutan 

 

Sumber Daya Resource Driver 

1. Employee-related cost 1. Taksiran waktu yang dikonsumsi 

individu dalam aktivitas atau cost 

object 

2. Waktu tercatat sesungguhnya yang 

dikonsumsi oleh individu dalam 

aktivitas atau cost object untuk 

jangka waktu tertentu menurut 

sampel. 

3. Waktu tercatat sesungguhnya yang 

dikonsumsi individu dalam 

aktivitas atau cost object 

berdasarkan catatan yang 

diselenggarakan secara permanen. 

 

2. Bahan bakar, listrik untuk tenaga, 

dan listrik untuk penerangan. 

1. Jumlah FTE. 

2. Meter persegi ruang yang dipakai. 

3. Biaya kendaraan, termasuk biaya 

leasing dan biaya operasi 

1. Berkaitan dengan driver lain, 

seperti employee related cost. 

2. Log book 

3. Aktivitas 

4. Biaya bangunan, termasuk sewa, 

dan biaya penerangan lain yang 

berkaitan dengan bangunan 

1. Sama dengan bahan baker 

5. Biaya reparasi dan pemeliharaan 1. Berdasarkan penggunaan aktiva 

tetap yang bersangkutan. 

6. Biaya depresiasi 1. Berdasarkan penggunaan aktiva 

tetap yang bersangkutan 

7. Sistem computer 1. Biaya waktu pemakaian 
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2. Jumlah FTE 

3. Jumlah aplikasi perangkat lunak 

yang didukung 

4. Jumlah terminal komputer 

5. Help-desk enquiry 

8. Biaya sewa-guna usaha- finance 

and operating 

1. Dibebankan berdasar aktiva tetap 

sewa-guna usaha yang digunakan.  

9. Biaya keuangan lainnya Dialokasikan melalui financial 

attribution atau secara langsung, case 

by case 

10. Biaya asuransi, selain yang 

berkaitan dengan karyawan 

Berdasarkan aktiva tetap yang 

digunakan, atau risiko yang dapat 

diidentifikasi. 

 

b) Penghitungan total resource yang akan 

dibebankan ke aktivitas. Total resource yang 

digunakan untuk menghitung resource driver rate 

ditentukan oleh tipe resource yang akan 

dibebankan ke aktivitas. Utuk membebankan 

secara adil sumber daya ke aktivitas, sumber daya 

yang terjadinya sporadik sepanjang tahun/bulan 

harus dibebankan ke aktivitas berdasarkan 

prakiraan total resource dalam tahun anggaran 

sehingga seluruh aktivitas yang akan 

dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan 

akan menerima pembebanan yang sama. Untuk 

sumber daya yang termasuk kategori capacity 
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resource, total resource yang dibebankan ke 

aktivitas adalah sebesar prakiraan sumber daya 

pada kapasitas tertentu, seperti pada kapasitas 

normal (normal capacity) atau kapasitas 

sesungguhnya yang diharapkan (expected actual 

capacity). Untuk sumber daya yang terjadinya 

merata sepanjang tahun, total resource yang 

dibebankan ke akativitas adalah sebesar actual 

total capacity yang dikonsumsi selama periode 

tetentu oleh aktivitas. Tabel 2.3 menyajikan 

berbagai tipe total resource yang dibebankan ke 

aktivitas. 

Tabel 2.3  

Total Resource yang dipakai untuk menghitung Resource Driver Rate 

 

Tipe Sumber Daya Total Resource yang Dibebankan 

Sumber daya yang dikonsumsi merata 

sepanjang tahun 

Actual total resource yang dikonsumsi 

setiap bulan 

Sumber daya yang dikonsumsi secara 

sporadic sepanjang tahun 

Budgeted total resource selama satu 

tahun anggaran 

Capacity Resource Budgeted total resource at normal 

capacity or expected actual capacity 

c) Penghitungan resource driver quantity. Resource 

driver quantity  yang digunakan untuk 

menghitung resource driver rate ditentukan oleh 
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tipe resource yang akan dibebankan ke aktivitas. 

Untuk membebankan secara adil sumber daya ke 

aktivitas, sumber daya yang terjadi sporadik 

sepanjang tahun harus dibebankan ke aktivitas 

berdasarkan perkiraan resource driver quantity 

dalam tahun anggaran sehingga seluruh aktivitas 

yang akan dilaksanakan dalam tahun yang 

bersangkutan akan menerima pembebanan yang 

sama. Untuk sumber daya yang termasuk kategori 

capacity resource, resource driver quantity yang 

digunakan untuk membebankan sumber daya ke 

aktivitas adalah sebesar prakiraan resource driver 

quantity tersebut pada tingkat kapasitas tertentu, 

seperti kapasitas normal (normal capacity) aau 

kapasitas sesungguhnya yang diharapkan 

(expcted actual capacity). Untuk sumber daya 

yang terjadi merata sepanjang tahun, resource 

driver quantity yang digunakan untuk 

membebankan sumber daya ke aktivitas adalah 

sebesar actual resource driver quantity yang 

dikonsumsi selama periode oleh aktivitas. Tabel 

2.4 menyajikan tipe resource driver quantity yang 

digunakan untuk membebankan sumber daya ke 

aktivitas. 
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Tabel 2.4  

Resource Driver Quantity  yang Dipakai untuk Menghitung Resource Driver 

Rate 

 

Tipe Sumber Daya Resource Driver Quantity yang 

Dibebankan 

Sumber daya yang dikonsumsi merata 

sepanjang tahun. 

Actual resource driver quantity yang 

dikonsumsi setiap bulan. 

Sumber daya yang dikonsumsi secara 

sporadik sepanjang tahun. 

Budgeted resource driver quantity 

selama tahun anggaran 

Capacity Resource Budgeted resource driver quantity at 

normal capacity or expected actual 

capacity. 

d) Penghitungan resource driver rate. Formula 

umum untuk menghitung resorce driver rate 

adalah sebagai berikut: 

Resource driver rate = Total resource – Resource driver quantity 

Resource driver rate = Actual total resource – Actual resource 

 driver quantity 

Resource driver rate = Budgeted total resource – Budgeted 

 resource driver quantity 

Resource driver rate = Budgeted total resource at normal 

capacity – Budgeted resource driver quantity at normal capacity 
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Variasi formula penghitungan resource driver 

rate disebabkan oleh karakteristik sumber daya: 

1. sumber daya yang dikonsumsi secara merata 

sepanjang tahun, 2. sumber daya yang 

dikonsumsi secara sporadic sepanjang tahun, dan 

3. capacity resorce. Tabel 2.5 

Tabel 2.5  

Formula Perhitungan Resource Driver Rate 

 

 Tipe Sumber Daya Formula Perhitungan Resource 

Driver Rate 

Sumber daya yang dikonsumsi merata 

sepanjang tahun 

Actual total resource – Actual total 

resource driver quantity 

Sumber daya yang dikonsumsi secara 

sporadik sepanjang tahun 

Budgeted total resource – Budgeted 

resource driver quantity 

Capacity respurce Budgeted total resource at normal 

capacity or expcted actual capacity – 

Budgeted resource driver quantity at 

normal capacity oe expected actual 

capacity 

e) Pembebanan sumber daya ke aktivitas dengan 

basis resource driver. Biaya tidak langsung 

aktivitas dibebankan ke aktivitas dengan dua 

cara: 1. driver tracing, dan 2. alokasi. Lihat Tabel 

2.6 
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Tabel 2.6  

Formula Perhitungan Resource Driver Rate 

 

Tipe Sumber Daya Formula Pembebanan Sumber Daya 

dengan Basis Resource Driver 

Sumber daya yang dikonsumsi merata 

sepanjang tahun 

Actual resource driver quantity 

consumed – Resource driver rate 

Sumber daya yang dikonsumsi secara 

sporadik sepanjang tahun 

Budged total resource – Budgeted 

resource driver quantity 

Capacity resource Budgeted total resource at normal 

capacity or expected actual capacity – 

Budgeted resource driver quantity at 

normal capacity or expected actual 

capacity 

 

2.5.4.2 Activity-Based Object Costing (ABOC) 

  ABOC adalah proses perhitungan biaya produk berdasar 

konsumsi setiap produk terhadap aktivitas. Tahap-tahap Activity-

Based Object Costing (ABOC) dilukiskan pada Gambar 2.4 Angka 

dalam tanda kurung menunjukkan tahap-tahap proses ABOC. Ada 

empat tahap pengolahan data dalam ABOC: 
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Gambar 2.4  

Activity-Based Object Costing 

 

 

Sumber: Mulyadi (2007:234). Activity-Based Costing System, Edisi 6, 

UPP, AMP YPKN, Yogyakarta 

1. Pembebanan Biaya Aktivitas yang Satu ke Aktivitas yang Lain. 

 Berbagai aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan 

produk/jasa dapat dikelompokkan ke dalam empat golongan 

berikut: 

a. Result-producing activity adalah kelompok aktivitas yang 

meliputi aktivitas produksi, pemasaran, penjualan, dan 

distribusi. 

b. Result-contributing activity adalah kelompok aktivitas yang 

membantu result-producing activity yang meliputi aktivitas 
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teknik, logistik, reparasi dan pemeliharaan, dan aktivitas 

layanan purna jual. 

c. Suppot activity adalah kelompok aktivitas yang memberikan 

jasa layanan kepada result-producing activity dan result-

contributing activity. Support activity merupakan pusat 

layanan jasa (service center) terutama untuk melayani jasa 

yang dibutuhkan oleh result-producing activity dan result-

contributing activity yang meliputi aktivitas keuangan, 

akuntansi, kesekretariatan, hukum, MSDM, pengawasan, dan 

aktivitas hubungan masyarakat. 

d. Hygiene & housekeeping activity adalah kelompok aktivitas 

yang menyediakan jasa layanan kebersihan dan 

kerumahtanggaan kepada  result-producing activity, result-

contributing activity, dan support activity.  

 Dalam proses produksi, dari result-producing activities-lah 

produk dan jasa dihasilkan. Oleh karena itu, dalam proses 

perhitungan biaya produk/jasa seluruh biaya dari result-

contributing activity, support activity dan hygiene & 

housekeeping activity dibebankan ke result-producing activity. 

Seluruh biaya dari result-producing activity dibebankan ke 

produk/jasa yang dihasilkan. 

2. Perhitungan Activity Driver Rate untuk Result-Producing 

Activity 
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 Result-producing activity menghasilkan secara langsung 

produk/jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen/divisi berikutnya, dalam proses pembebanan biaya 

aktivitas result-producing activity ditempatkan sebagai muara 

akhir proses pembebanan biaya. Seluruh biaya result-

contributing activity, support activity dan hygiene & 

housekeeping activity dibebankan ke result-producing activity. 

Dari result-producing activity kemudian dihitung activity driver 

rate untuk membebankan biaya result-producing activity ke 

produk/jasa yang dihasilkan. Formula yang digunakan untuk 

menghitung activity driver rate adalah sebagai berikut: 

 

3. Pembebanan Biaya Result-Producing Activity ke Cost Object 

 Setelah seluruh biaya non-result producing activities 

dibebankan ke result-producing activities, selanjutnya adalah 

membebankan biaya result-producing ativities ke cost object. 

Untuk membebankan biaya result-producing activities, 

diperlukan activity driver yang mencermikan konsumsi result-

producing activities oleh setiap cost object. 

 Jika aktivitas yang termasuk dalam golongan result-

producing activity mempunyai activity driver yang sama, 
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aktivitas tersebut perlu digabungkan menjadi satu dalam suatu 

activity cost pool. Produk/jasa kemudian dibebani biaya 

aktivitas yang digabungkan menjadi satu activity cost pool 

dengan satu activity driver rate. 

4. Perhitungan Harga Pokok Produk/jasa 

  Perusahaan yang produksinya secara pesanan, harga pokok 

produk/jasa dihitung setelah suatu pesanan selesai diproduksi. 

Perhitungan harga pokok produk/jasa per unit dilakukan dengan 

membagi total biaya result-producing activities yang 

dibebankan ke suatu pesanan dengan kuantitas produk/jasa 

pesanan yang bersangkutan. Dalam perusahaan yang 

berproduksi secara massa, biaya produk/jasa dihitung secara 

periodik setiap akhir periode akuntansi. Perhitungan harga 

pokok produk/jasa per unit yang diproduksi secara massa 

dilakukan dengan membagi total biaya result-producing 

activities yang dibebankan ke produk/jasa selama periode 

akuntansi tertentu dengan kuantitas produk/jasa yang dihasilkan 

selama periode akuntansi yang bersangkutan. Dengan demikian, 

harga pokok produk/jasa dapat dihitung setiap akhir bulan atau 

setiap awal bulan berikutnya dengan menggunakan biaya 

sesungguhnya yang terjadi dalam periode tertentu, tidak 

diperlukan activity driver rate yang telah ditentukan di muka.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, maka keberadaan 

metode dipandang sebagai pedoman atau landasan, baik dalam hal pengumpulan 

data maupun pada saat analisis data sehingga akan memberikan arah pekerjaan 

yang baik dan sistematis. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif 

kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti. Menurut Moleong (1991:6), 

penelitian deskriptif ini termasuk penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang atau perilaku yang diamati didukung dengan studi literatur atau studi 

kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka data dan angka, sehingga 

realitas dapat dipahami dengan baik. Penelitian ini diawali dengan mengadakan 

survey pendahuluan terhadap perusahaan sebagai objek penelitian untuk 

mengetahui gambaran umum perusahaan, kemudian mengumpulkan data untuk 

dianalisis dan diinterprestasikan.  

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini memilih “PT. Petrokimia-Gresik” sebagai objek penelitian. 

Perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan memiliki beberapa departemen 

di dalamnya dan setiap departemen saling membebankan biaya berdasarkan 

kontribusi yang diberikan pada setiap tahapan produksi. 
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3.2. Rancangan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan 

menggunakan rancangan penelitian studi kasus karena akan dapat mengetahui 

secara pasti penerapan metode ABC dalam menentukan harga pokok produksi 

dalam suatu perusahaan. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan sumber datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Data primer  

   Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini data 

diperoleh dari hasil obervasi dan wawancara.  

2. Data sekunder  

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan 

disajikan pihak lain. Data ini diperoleh dari buku-buku, majalah dan 

sumber tertulis lainnya. 

3.4. Prosedur Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis, yaitu teknik pengumpulan dan menganalisis data berupa laporan 

akuntansi dari subyek yang diteliti dan melalui tanya jawab. 

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan 

berusaha untuk mendapatkan fakta-fakta dan data dari dari setiap aktivitas 
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produksi dalam perusahaan yang kemudian ditarik suatu simpulan sesuai dengan 

masalah yang sedang diteliti.  

3.5. Metode dan Teknik Analisis 

 Metode dan teknik analisis yang digunakan adalah dengan melakukan 

pengumpulan bukti akuntansi dan menganalisis perhitungan harga pokok produksi 

menurut perusahaan, kemudian melakukan perhitungan kembali dengan 

menggunakan metode yang sesuai dengan kajian penelitian dan kemudian 

diperbandingan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan harga pokok produksi dengan menggunakan metode 

tradisional (metode yang diterapkan perusahaan dalam menentukan 

harga pokok produksi). 

2. Menentukan harga pokok dengan menggunakan metode Activity-

Based Costing (ABC). 

3. Melakukan analisis dan perbandingan terhadap hasil kedua 

perhitungan tersebut. 

4. Membuat simpulan tentang hasil perhitungan dan menilai perhitungan 

mana yang menunjukkan efisiensi biaya dan dapat memberikan 

keuntungan lebih baik. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1.  Tentang PT. Petrokimia Gresik 

4.1.1.  Sejarah Awal Berdirinya PT. Petrokimia Gresik 

PT. Petrokimia Gresik adalah salah satu Badan Usaha Milik 

Negara dalam lingkup Perindustrian dan Perdagangan yang bergerak di 

bidang produksi pupuk, bahan-bahan kimia dan jasa lainnya seperti jasa 

kontruksi dan engineering. PT. Petrokimia Gresik merupakan pabrik 

pupuk kedua di Indonesia setelah PT. Pupuk Sriwijaya di Palembang dan 

juga merupakan pabrik pupuk terlengkap di antara pabrik pupuk lainnya. 

Jenis pupuk yang diproduksi oleh pabrik ini antara lain: Zwavelzuur 

Ammonium (ZA), Urea, Pupuk Fosfat (SP-36), dan Pupuk Majemuk 

(PHONSKA). 

Pada mulanya PT. Petrokimia Gresik berada di bawah Direktorat 

Industri Kimia Dasar, tapi sejak tahun 1992 berada di bawah Departemen 

Perindustrian dan pada awal tahun 1997 PT. Petrokimia Gresik berada di 

bawah naungan Departemen Keuangan. Akan tetapi, adanya krisis moneter 

yang dialami bangsa Indonesia menyebabkan PT. Petrokimia Gresik 

menjadi Holding Company dengan PT. Pupuk Sriwijaya tepatnya pada 

tahun 1997. 

Latar belakang pendirian PT. Petrokimia Gresik berdasarkan atas 

lingkungan negara Indonesia yang merupakan negara agraris dan memiliki 

sumber daya alam yang sangat melimpah sehingga titik berat 
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pembangunan terletak pada sektor pertanian. Salah satu usaha intensifikasi 

pertanian dilakukan dengan cara mendirikan pabrik pupuk untuk 

memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri, salah satu diantaranya adalah 

PT. Petrokimia Gresik. 

Secara kronologis, sejarah singkat perkembangan PT. Petrokimia 

Gresik adalah sebagai berikut: 

Tahun 1960 

 Berdasarkan Ketetapan MPRS No II/MPRS/1960 dan Keputusan Presiden 

No. 260 tahun 1960 direncanakan pendirian ”Projek Petrokimia Surabaja”. 

Proyek ini merupakan proyek prioritas dalam pola Pembangunan Nasional 

Semesta Berencana Tahap I (1961-1969). 

Tahun 1961 

 Badan Persiapan Proyek Proyek Industri (BP3I) yang bernaung di bawah 

Departemen Perindutrian Dasar dan Pembangunan melakukan survei 

lokasi untuk proyek di Jawa Timur yaitu di daerah tuban, Pasuruan, dan 

Gresik. Daerah Gresik akhirnya ditetapkan sebagai lokasi yang paling 

sesuai. 

Tahun 1964 

 Pembangunan pabrik dilaksanakan berdasrkan Intruksi Presiden No. 

01/Instr/1963 dan diatur dalam Keputusan Presiden No. 225 tanggal 4 

Nopember 1964. Pelaksanaan pembangunan ini dilaksanakan oleh 

Cosindit SpA dari Italia yang ditunjuk sebagai kontraktor utama. 
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Tahun 1968 

Pada masa ini kegiatan berhenti dikarenakan krisis ekonomi yang 

berkepanjangan, sehingga jalannya produksi harus berhenti. Dampak dari 

krisis terseut menyebabkan perusahaan mengalami krisis juga. Biaya 

operasi yang tinggi (impor) yang tidak sesuai dengan penjualan 

menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Oleh karena itu, 

perusahaan membutuhkan suntikan dana dari kantor pusat. 

Tahun 1971 

 Status badan usaha dari Projek Petrokimia Surabaja diubah menjadi 

Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Presiden No. 55 tahun 

1971. 

Tahun 1972 

 Perusahaan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Juli 

1972. Selanjutnya tanggal tersebut diperingati sebagai hari jadi PT. 

Petrokimia Gresik. 

Tahun 1975 

 Status badan usaha PT. Petrokimia Gresik diubah menjadi Perusahaan 

Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1975. 

Tahun 1997 

 PT. Petrokimia Gresik melakukan holding dengan PT. Pupuk Sriwijaya 

(Persero) sebagai induknya berdasarkan PP No. 28 tahun 1997. 
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 Berdasarkan sejarah yang diterangkan secara kronologis diatas PT. 

Petrokimia Gresik mengalami 5 kali perubahan status sebagaimana yang 

tercantum dalam Gambar 4.1. 

Gambar 4.1 

Sejarah Perubahan Status PT. Petrokimia Gresik 

 

 

Pada saat ini PT. Petrokimia Gresik memiliki bidang usaha yaitu: 

industri pupuk, industri pestisida, industri peralatan pabrik, dan jasa 

rancang bangunan serta perekayasaan maupun jasa lain. 

  Dalam perkembangan selanjutnya, PT. Petrokimia Gresik telah 

mengalami enam kali perluasan, yaitu: 

1. Perluasan pertama (29 Agustus 1979) 

Pembangunan pabri pupuk TSP I oleh Spie Batignoles 

(Prancis) dilengkapi dengan pembangunan prasarana pelabuhan 

dan unit penjernihan air Gunungsari serta booster pump di 

Kandangan untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi 720 m
3
/jam. 
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2. Perluasan kedua (30 Juli 1983) 

Pembangunan pabrik TSP II oleh Spie Batignoles serta 

perluasan pelabuhan dan unit penjernihan air babat dengan 

kapasitas 3000 m
3 

/jam. 

3. Perluasan ketiga ( 10 Oktober 1984) 

Pembangunan pabrik Asam Fosfat dan produk sampingan 

yang meliputi pabrik Asam Sulfat, Cement Retarder, Aluminium 

Fluorida, Ammonium Sulfat, Asam Fosfat, dan unit utilitas. 

Perluasan ini dilakukan oleh kontraktor Hitachi Zosen (Jepang). 

4. Perluasan keempat (2 Mei 1986) 

Pembangunan pabrik pupuk ZA III oleh tenaga tenaga PT. 

Petrokimia Gresik mulai dari studi kelayakan sampai 

pengoperasiannya. 

5. Perluasan kelima (29 April 1994) 

Pembangunan pabrik Amonia dan pabrik Urea baru dengan 

teknologi proses Kellog Amerika dan kontuksinya ditangani oleh 

PT. Inti Karya Persada Teknik (IKPT) Indonesia. Pembangunan 

dimulai awal tahun 1991 dan ditargetkan beroperasi pada Agustus 

1993. Pabrik ini mulai beroperasi mulai 29 April 1994. 

6. Perluasan keenam 

Pembangunan pabrik pupuk NPK berkapasitas 300.000 ton 

per tahun dengan nama “PHONSKA”. Kontroksi ditangani PT. 

Rekayasa Industri dengan teknologi INCRO dari Spanyol. Pabrik 
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ini telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia 

Abdurrahman Wahid pada tanggal 25 Agustus 2000. 
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Perkembangan PT. Petrokimia Gresik selama 36 tahun (1972-2008) diterangkan secara singkat sebagaimana tercantum dalam Gambar 4.2. 

Gambar 4.2 

Perkembangan Pabrik PT. Petrokimia Gresik 
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4.1.2.  Logo PT. Petrokimia Gresik 

  Pada Gambar 4.3 melukiskan logo PT. Petrokimia Gresik yang 

berbentuk sebuah kerbau berwarna emas diatas daun berujung lima yang 

bertuliskan huruf PG berwarna putih. 

Gambar 4.3 

Logo PT. Petrokimia Gresik 

 

1. Latar belakang pemilihan logo dengan gambar kerbau berwarna 

emas: 

a. Penghormatan kepada daerah Kecamatan Kebomas 

b. Melambangkan sikap yang suka bekerja keras, loyal, dan jujur 

c. Dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebagai sahabat petani. 

2. Arti logo 

a. Kerbau warna kuning emas :  

 Melambangkan keagungan 

b. Daun berujung lima :  

 Melambangkan ke lima sila dari Pancasila 
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c. Daun berwarna hijau : 

 Melambangkan kesuburan dan kesejahteraan 

d. Huruf PG : 

 Petrokimia Gresik 

e. Warna putih pada huruf PG : 

 Melambangkan kesucian 

3. Arti Secara Keseluruhan 

Dengan hati yang bersih berdasarkan ke Lima Sila 

Pancasila, PT. Petrokimia Gresik berusaha mencapai masyarakat 

yang adil dan makmur untuk menuju keagungan bangsa. 

4.1.3. Visi, Misi, dan Langkah Strategis 

1. Visi 

Menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya 

saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen. 

2. Misi 

a. Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya 

program swasembada pangan. 

b. Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran 

kegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan. 

c. Mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri 

kimia nasional dan berperan aktif dalam community 

development. 
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3. Nilai-nilai Dasar Perusahaan 

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi perusahaan, PT. 

Petrokimia Gresik telah menetapkan nilai-nilai dasar yang 

digunakan sebagai landasan operasional, yaitu: 

a. Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta 

pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan 

operasional. 

b. Memanfaatkan profesionalisme untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan. 

c. Meningkatkan inovasi untuk memenangkan bisnis. 

d. Mengutamakan integritas di atas segala hal. 

e. Berupaya membangun semangat kelompok yang sinergistik. 

4. Langkah Strategis 

a. Mengamankan pasokan gas dengan membangun pipa gas 

jumper 12” sepanjang 10,5 km di Porong Sidoarjo. 

b. Mengembangkan pupuk organik dan menyediakan benih padi 

unggul serta produk inovasi lainnya. 

c. Mengembangkan pupuk majemuk dengan membangun pabrik-

pabrik pupuk baru berbasis Fosfat. 

d. Mengamankan ketersediaan pupuk subsidi di Lini III, 

pemantauan harga pupuk subsidi sesuai HET. 

e. Mengamankan kerja sama strategis dengan mitra usaha untuk 

mengamankan pasokan bahan baku dengan mengedepankan 

kualitas dan kontinuitas. 
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f. Mengembangkan kompetensi dan memotivasi karyawan untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

5. Mengubah  hutang dari mata uang tunggal (USD) menjadi multi 

currency (USD & IDR). 

a. Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen lingkungan 

dengan mempertahankan Jam kerja Orang (JKO) tanpa 

Kecelakaan Kerja (Zero Accident) serta pemanfaatan air 

limbah menjadi air proses. 

b. Mengembangkan masyarakat sekitar melalui Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan. 

4.1.4.  Ketenagakerjaan 

4.1.4.1. Pemimpin Perusahaan 

1. Dewan Komisaris: 

Komisaris Utama  : Dr. Ir. Ato Suprapto, M.Sc 

Anggota Komisaris : Ir. Teddy Setiadi 

        Drs. Suhendro Bakri, M.A. 

        Dr. Ir. Sahala Lumban Gaol, M.A. 

        Drs. Kresnayana Yahya, M.Sc. 

2. Dewan Direksi: 

a. Direktur Utama : Ir. Arifin Tasrif 

b. Direktur Keuangan : Drs. T. Nugroho Purwanto, Akt 

c. Direktur Produksi : Ir. Mustofa 

d. Direktur Teknik  : Ir. Firdaus Syahri 
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e. Direktur Pemasaran : Ir. Bambang Tjahjono, SE, MMBAT 

f. Direktur Sdm. & Umum : Ir. Bambang Setiobroto, SH, MH. 

4.1.4.2. Posisis Karyawan 

  Jumlah tenaga kerja PT. Petrokimia Gresik sampai dengan akhir 

tahun 2008 sejumlah 3.269 tenaga organik (karyawan) dari 1.190 

merupakan tenaga non organik. Selama 5  tahun terakhir perkembangan 

karyawan PT. Petrokimia Gresik semakin menurun dan bila dibandingkan 

dengan posisi tahun 2007 jumlah karyawan mengalami penurunan 

sejumlah 80 orang, disebabkan pensiun normal/dini, meninggal dunia, dan 

mengundurkan diri sejumlah 91 orang serta penambahan karyawan baru 

sejumlah 11 orang. 

Posisi karyawan pada akhir tahun 2008 berdasarkan jenjang 

pendidikan terlihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Posisi Karyawan 

 
Tahun 2008 

Jenjang 

Pendidikan 
Produksi Non Produksi Jumlah 

       

S2 19 80 99 

S1 115 335 450 

D3 30 62 92 

SLTA 1,357 1,015 2,372 

SLTP 75 163 238 

SD 6 12 18 

  1,602 1,667 3,269 

Sumber data: PT. Petrokimia Gresik 
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4.1.5 Bidang Usaha 

1. Menghasilkan dan memasarkan produk pupuk dan bahan kimia 

lainnya 

2. Menawarkan berbagai bentuk jasa, antara lain jasa rancang-

bangun  dan perekayasaan, pabrikasi dan konstruksi, machine 

spare part and equipment, pengoperasian pabrik, pemeliharaan 

pabrik, analisis uji kimia, uji mekanik dan elektronik, 

komputerisasi, jasa diklat, serta jasa pemeriksaan teknik dan 

korosi. 

  Bidang usaha utama PT. Petrokimia Gresik adalah 

menghasilkan produk pupuk dan bahan kimia lainnya. Dalam 

Gambar 4.4 dilukiskan secara singkat mengenai proses produksi, 

jenis produk, dan kapasitas produk PT. Petrokimia Gresik. 

Gamabar 4.4 

Aktivitas Produksi PT. Petrokimia Gresik 
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Dalam menjalankan aktivitas produksinya PT. Petrokimia 

Gresik membagi unit produksinya menjadi 3, yaitu unit produksi 1 

(pabrik 1), unit produksi 2 (pabrik 2), dan unit produksi 3 (pabrik 

3). 

1. Unit Produksi 1 (Pabrik 1) 

Unit produksi ini menghasilkan jenis pupuk berbasis nitrogen. 

Unit produksi ini terdiri dari 4 buah pabrik, yaitu: 

a. Pabrik Amonia 

b. Pabrik Urea 

c. Pabrik ZA I, dengan bahan baku utama amoniak dan asam 

sulfat. 

Pabrik ZA III, dengan bahan baku utama amoniakdan asam 

sulfat. Produk sampingan unit produksi 1 adalah: notrogen 

cair, gas nitrogen, CO2 cair, CO2 padat, oksigen gas dan 

oksigen cair. 

2. Unit Produksi 2 (Pabrik 2) 

Unit produksi ini menghasilkan jenis pupuk berbasis phospat. 

Unit produksi 2 ini terdiri dari 3 buah pabrik, yaitu: 

a. Pabrik pupuk phospat I, jenis Super Phospate (SP 36) 

b. Pabrik pupuk phospat II, jenis Super Phospate (SP 36) 

c. Pabrik pupuk majemuk (PHONSKA) 

3. Unit Produksi 3 (Pabrik 3) 

Unit produksi ini menghasilkan jenis pupuk berbasis asam 

Fosfat. Unit produksi 3 ini terdiri dari 5 buah pabrik, yaitu: 
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a. Pabrik Asam Fosfat 

Asam Fosfat merupakan bahan baku untuk pembuatan 

pupuk SP 36. 

b. Pabrik Asam Sulfat 

Asam Sulfat merupakan bahan baku untuk pembuatan 

asam fosfat dan SP 36.  

c. Pabrik Ammonium Sulphate (ZA) II 

Ammonium Sulphate merupakan bahan baku untuk 

pembuatan gypsum dari limbah proses pembuatan asam 

fosfat dan amonia. 

d. Pabrik Cement Retarder 

Bahan baku yang dipergunakan dalam proses 

pembuatan cement retarder ini antara lain: 

1) Phosphogypsum, dengan spesifikasi: 

P2O5  : 1% (max) 

P2O5 WS  : 0,8% (max) 

Total Flourine : 0,8% (max) 

SO4  : 44% (min) 

CaO  : 31% (min) 

Free H2O  : 30% (max) 

Crystal H2O : 17% (min) 

CaSO4.2H2O : 94% (min) 

2) CaO, dengan spesifikasi: 

CaO   : 56-66,5% wt 



63 

 

Bulk Spesifik Grafity : 0,4-0,8 

Material Temp  : >33 
o
C 

Berat Molekul  : 56  

Bentuk   : Serbuk 

Warna   : Putih 

3) Utilitas: 

a) Steam 

b) Gas Alam 

c) Tenaga Listrik 

d) Neutralized Water 

e) Air Dingin 

Proses pembuatan cement retarder dari gypsum adalah 

proses purifikasi dan granulasi yang produknya digunakan 

untuk bahan penolong pabrik semen sebagai penunda dalam 

setting time. Kapasitas produksinya pada unit ini sebesar 

440.000 ton/tahun. Tahapan proses CaSO4.2H2O: 

1) Prurifikasi 

Alat utamanya adalah slurry tank yang berfungsi untuk 

mempercepat pelarutan impurities dan filer untuk 

memisahkan padatan dari fitratnya. 

Fosfor gipsum masuk slurry tank berpengaduk dan 

ditambahkan neutralized water sampai konsentrasi slurry 

35%, selanjutnya masuk filer untuk diambil 

padatannya/cake dan dengan bantuan conveyor cake 
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tersebut disimpan di purified gypsum retarder sebagai raw 

material CR. Fitrat hasil filtrasi selanjutnya dipisahkan gas 

dan cairannya dalam vacum receiver dan nust separator, 

sehingga gas akan terisap dan terakumulasi dengan raw 

clarified water dan selanjutnya gas dikeluarkan ke atmosfir 

sedangkan liquida mengalir ke recovered water pit untuk 

dicampur dengan seal water (Eff Treat) yang akan 

digunakan sebagai pencuci filter cloth.    

2) Pengeringan dan Kalsinasi 

Peralatan utamanya adalah flash dryer untuk 

mengeringkan purified gypsum sampai 0% air bebas dan 

flash calsiner  untuk mengubah gypsum dari hydrat menjadi 

himihydrat dengan komposisi air kristal 6%. 

Purified gypsum dengan conveyor masuk ke flas dryer, 

gypsum akan mengalir ke atas karena tarikan exhas blower 

dengan udara panas dihembuskan dari furnace dengan 

temperatur inlet ± 900 
o
C. 

Selanjutnya gypsum kering dengan bantuan conveyor 

masuk ke flash calsimer dengan mengalir ke atas karena 

tarikan booster dengan mengontakkan langsung dengan udara 

panas dari furnace pada temperatur inlet ± 800 
o
C dan keluar 

flash calsiner temperatur diharapkan 140-160 
o
C. 

 



65 

 

1) Granulasi 

Peralatan uamanya adalah granulator untuk membuat 

butiran sesuai dengan ukuran yang diinginkan (20-30 mm) 

dengan pemanas steam. 

Gypsum hemihidrat selanjutnya dibawa ke mixer 

dengan tambahan liquid dari scubber sebagai adonan yang 

sebelumnya dipanasi terlebih dahulu dengan steam sampai 

± 85 
o
C. 

Keluar mixer gypsum masuk ke dalam granulator untuk 

dibuat butiran dan untuk menjaga temperatur 80-85 
o
C 

dimasukkan stam. 

2) Finishing 

Butiran dari granulator selanjutnya diangkut dengan 

conveyor sepanjang ± 275 m dengan harapan kandungan air 

bebasnya 8% dan kadar kristalnya 16-17%. 

Selanjutnya masuk screen untuk mendapatkan ukuran 

yang sesuai (1-1,5 cm) dan yang under size direcycle ke 

granulator digiling terlebih dahulu dengan crusher.   

3) Penyerapan Gas 

Gas dan debu yang terbawa dari dust collector dilakukan 

penyerapan terlebih dahulu di scrubber dengan media raw 

clarified water sebelum dikeluarkan ke atmosfir. 
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Larutan dari scubber tersebut mengandung F dan P2O5 

bersifat asam, sehingga untuk bisa dipakai membuat adonan 

dalam proses pembutiran gypsum maka ditambahkan bubur 

kapur sebagai penetral (F dan P2O5 akan bereaksi dengan 

lime milk membentuk CaF2 dan Ca3(PO4). 

e. Pabrik Aluminium Flourida 

Pabrik ini menggunakan proses basah yang dikembangkan 

oleh Chimie Linz AG yang disempurnakan dan dikomersialkan 

oleh Tohoru Hirya. 

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa proses pembuatan 

ALF3 adalah mereaksikan asam flousilikat (H2SiF6) dengan 

aluminium hidroksida (Al(OH)3) yang digunakan untuk 

membantu menurunkan titik lebur dari peleburan alumina 

untuk menghasilkan slurry aluminium flourida (ALF3) dan 

silika (SiO2). Kapasitas produksi pada unit ini sebesar 12.600 

ton/tahun. 

 Bahan baku yang dipergunakan dalam proses pembuatan 

aluminium flourida pada pabrik ALF3 ini antara lain: 

1) Aluminium Hidroksida, dengan spesifikasi: 

Al(OH3)  : 98,5% (min) 

SiO2  : 0,12% (max) 

Fe2O3  : 0,03% (max) 

Free Moisture : 1,305% (max) 

Bentuk  : Serbuk 
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2) Asam Flousikat, dengan spesifikasi: 

H2SiF6  : 18-20% 

P2O5  : 250 ppm (max) 

Fe2O5  : 70 mg/lt (max) 

Bentuk  : Cairan jernih bebas dari segala zat 

pengotor 

Pembentukan Aluminium Flourida terdiri dari 

beberapa proses sebagai berikut: 

a) Reaksi dan Pemisahan Silika 

Alat utamanya adalah reaktor yang berfungsi 

memisahkan Al(OH)3 dan H2FiF6 dan centrifuge 

untuk memisahkan SiO2 dari fitratnya. 

Bahan baku (Al)OH3 dan H2SiF6 dimasukkan ke 

dalam reaktor berpengaduk dengan suhu ±100
 o

C 

sedangkan H2SiF6 sebelumnya dipanaskan untuk 

mencapai suhu 70-80 
o
C, reaksi ekotermis. 

Untuk menghasilkan kualitas produk yang 

tinggi secara efektif secepatnya silica dipisahkan 

dari hasil reaksi dan water konten silica diturunkan. 

Reaksi yang berlangsung di reaktor sekitar 13 

menit menghasilkan slurry yang selanjutnya dikirim 

ke centrifuge untuk memisahkan silica dari 

fitratnya, SiO2 dipakai pada pabrik PA sedangkan 

fitratnya dialirkan ke ALF3 solution distributor.   
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b) Kristalisasi dan Pemisahan ALF3.3H2O 

Peralatan utamanya adalah crystalizer yang 

berfungsi sebagai pembentukan kristal dan 

centrifuge untuk memisahkan AlF3.3H2O dengan 

larutan induknya. 

Fitrat masuk crystalizer selama 4-5 jam 

temperatur dijaga 90-95 
o
C dengan pemanas steam 

dan untuk membuat uniform dilengkapi dengan 

agitator, sedangkan untuk mempercepat 

pembentukan kristal ditambahkan seed (babon) 

crystal pada permulaan pengisian crystalizer. 

Slurry keluar dari crystalizer selanjutnya 

dibawa ke centrifuge untuk mengambil Alf3.3H2O 

dari larutan induknya, kristal yang terpisah masuk 

ke hopper sedangkan fitratnya dipisahkan dulu pada 

cyclne untuk memisahkan kristal dengan cairannya, 

cairan kembali ke tangki penampung sedangkan 

kristal liquid ke effluent treatment. 

c) Dehidrasi dan Pendinginan 

Fungsi pada tahapan ini adalah menghilangkan 

kandungan air kristal dan air bebas pada aluminium 

flourida. Kristal AlF3. 3H2O selanjutnya masuk 

calsiner  untuk menghilangkan kandungan air 

kristal dan air bebas dengan menggunakan udara 
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pemanas. AlF3 pans selanjutnya didinginkan di 

dalam cooler dengan menggunakan air pendingin 

(pendinginan tak langsung). 

d) Pengepakan dan Pengepakan 

AlF3 hasil pendinginan dialirkan secara 

pneumatik dengan jet lifter ke dalam product silo. 

Debu yang dikeluarkan dari silo dipisahkan dengan 

menggunakan bag filter dan kemudian 

dikembalikan lagi ke dalam silo. 

Setelah produk dianalisa dan telah memenuhi 

spesifikasi yang ditentukan selanjutnya dilakukan 

pengepakan dalam kantong 1 ton kemudian 

disimpan dalam gudang. 

e) Air dan Gas Buangan 

Mother liquor yang dipisahkan kemudian 

diendapkan dalam recovery tank dan over flwo nya 

dialirkan ke dalam tanki waste liquid tank yang 

selanjutnya dibawa ke unit effluent treatment, 

sedangkan endapan kristal yang berada di dasar 

dialirkan ke collection tank. 

Exhaus gas dari tiap-tiap unit dikirim ke 

washing tower dengan tujuan gas fluor yang keluar 

dapat diserap dengan bantuan exhaus fan melalui 
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stack sedangkan cairan penyerap yang keluar dari 

bawah menara dialirkan ke effluent treatment untuk 

dinetralkan. 

4.1.6 Kapasitas Pabrik  

Sampai dengan tahun 2008, PT Petrokimia Gresik memiliki 

17 pabrik pupuk dan non-pupuk yang terdiri dari: 

-  Pabrik Pupuk     : 12 unit  

-  Pabrik non-pupuk  : 5 unit 

dengan kapasitas masing-masing pada Tabel 4.2: 

Tabel 4.2 

Jenis Produk dan Kapasitas Produksi PT. Petrokimia Gresik 

 

 



71 

 

4.1.7 Sarana dan Prasarana 

  Dalam kurun waktu 36 tahun, PT. Petrokimia Gresik mampu 

menjadi pilar kekuatan penunjang program swasembada pangan nasional 

di samping memberikan kontribusi yang berarti dalam bentuk pajak, 

deviden, dan retribusi kepada negara. 

Dengan program-program pengembangan usaha dan kreativitas 

inovasi ke depan yang didukung dengan fasilitas produksi yang handal, 

perbaikan jaringan pemasaran, serta pengelolaan keuangan yang baik, 

perusahaan akan dapat mewujudkan hasil kerja yang lebih baik.  

   PT. Petrokimia Gresik memiliki berbagai sarana dan prasarana 

yang terpadu, meliputi: 

1. Dermaga dan Fasilitasnya 

Dermaga bongkar muat bentuk huruf T dengan panjang 

625 m dan lebar 35m, serta mampu disandari kapal berbobot 

maksimum 60.000 ton, digunakan pembongkaran produk curah 

maupun cair, dengan fasilitas: 

a. Continuous Ship Unloader (CSU) kapasitas 1.000 ton/jam 

b. Dua unit Kangaroo Crane, kapasitas 720 ton/jam 

c. Belt Conveyor dengan panjang keseluruhan 22 km 

d. Fasilitas bongkar muat cair, kapasitas 150 ton/jam NH3 dan 

190 ton/jam H2SO4. 

2. Sarana Distribusi 

Fasilitas yang digunakan perusahaan dalam 

mendistribusikan produknya, yaitu: 
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a. Gudang Gresik dengan kapasitas 80.000 ton, mampu 

melayani pemuatan sekaligus 14-18 truk dengan kapasitas 

@30 ton. Kemampuan muat sehari sebesar 9.000-11.000 

ton. 

b. Gudang penyangga 113 tersebar di 32 provinsi dengan 

kapasitas 267.645 ton. 

c. Saluran distribusi meliputi 430 distributor dan 14.641 kios 

binaan 

d. Sarana transportasi darat dan laut melalui kerja sama 

kontraktual. 

3. Unit Pembangkit Tenaga Listrik 

Memenuhi dan menjamin kontinuitas pasokan daya listrik 

bagi fasilitas produksi dan sarana penunjang, dengan fasilitas: 

a. Gas Turbine Generator, kapasitas 33 MW. 

b. Stream Turbine Generator, kapasitas 20 MW. 

4. Unit Penjernihan Air 

Memenuhi kebutuhan air yang sangat tinggi digunakan 2 

unit fasilitas penjernihan: 

a. Gunung Sari Surabaya dengan kapasitas 720 m
3
/jam, 

panjang pipa ± 22 km. 

b. Babat Lamongan dengan kapasitas 2.500 m
3
/jam, panjang 

pipa ± 60 km. 
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5. Unit Pengolahan Limbah 

Ada dua unit pengolahan limbah, yaitu: 

a. Unit pengolahan limbah cair dengan kapasitas 240 m
3
/jam. 

b. Unit pengolahan/pengendali limbah gas terkait langsung di 

setiap unit produksi meliputi dust collector, gas scrubber, 

electrostatic precipirator, dan lainnya. 

6. Labolatorium 

Laboratorium produksi meliputi laboratorium kalibrasi, 

laboratorium uji kimia, uji mekanik, uji kelistrikan, dan lain-

lain yang terdapat di setiap area pabrik dan bagian dengan 

spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Laboratorium 

ini digunakan untuk menunjang penelitian dan pengembangan. 

7. Kebun Percobaan 

Kebun percobaan seluas 5 hektar dilengkapi dengan 

laboratorium tanah, tanaman dan kultur jaringan, mini plant, 

tanaman uji coba, rumah kaca, sceen house, dan lain-lain. 

Kebun percobaan tersebut difungsikan sebagai: 

a. Tempat pengujian produk sebelum komersial. 

b. Percontohan pemeliharaan tanaman dan ternak. 

c. Sember informasi pertanian. 

d. Koleksi tanaman buah dan tanaman hias. 

e. Media belajar dan studi wisata bagi pelajar, mahasiswa, 

petani, dan masyarakat. 
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f. Indikator lingkungan. 

g. Sarana pendidikan dan pelatihan. 

4.2.  Perhitungan Harga Pokok Produksi PT. Petrokimia Gresik 

 PT. Petrokimia Gresik dalam menghitung harga pokok produksi 

menerapkan sistem akuntansi biaya tradisional (full costing method) dengan fokus 

akuntansi pertanggungjawaban. Dalam perhitungan harga pokok produksi, biaya 

yang diperhitungkan ke dalam harga pokok produk hanya terbatas pada biaya 

tahap produksi. Pada prosesnya pengolahan data biaya dilakukan menurut pusat 

pertanggungjawaban dan penentuan harga pokok produk. Produk yang dihasilkan 

PT. Petrokimia Gresik meliputi produk yang sifatnya pupuk dan non-pupuk, yang 

diproduksi di tiga unit pabrik yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis hanya 

menggunakan dua produk sebagai bahan studi penerapan metode Activity-Based 

Costing dalam menentukan nilai harga pokok produksinya, produk tersebut adalah 

Aluminium Flourida (AlF3) dan Cement Retarde (CR). Produk Aluminium 

Flourida (AlF3) dan Cement Retarde (CR) adalah produk yang sifatnya non-

pupuk dan diproduksi di Kompartemen Pabrik III.  

4.2.1 Biaya Langsung Produk  

PT. Petrokimia Gresik telah menggunakan sistem yang 

terkomputerisasi dalam mencatat semua transaksi biaya. Semua fitur 

produk memiliki akun pusat pertanggungjawaban (cost centre) sendiri 

sehingga semua biaya yang dikeluarkan dan terdapat pada cost centre fitur 

produk merupakan biaya langsung produk. Biaya-biaya tersebut 
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dibebankan pertama kali ke akun pusat pertanggungjawaban (cost centre) 

sehingga dapat secara akurat dibebankan ke fitur produk (lihat Tabel 4.3). 

Tabel 4.3 

Biaya Bahan Baku dan Biaya Langsung Produk AlF3 dan CR 

 

Sumberdaya 
ALF3 CR 

(Rp) (Rp) 

Asam Flousilikat 26.766.943,09 0,00 

Purified Gypsum 0,00 62.743.065.140,28 

Aluminium Hidroksida 32.747.580.679,15 0,00 

Gas Bumi 1.334.431.142,66 3.656.413.071,43 

Bahan Kimia 835.886,97 3.002.151.036,21 

Katalis 0,00 51.960.000,00 

M F O 5.114.012.221,03 82.803.952.075,90 

Minyak Pelumas Pabrik 127.906.561,43 139.575.238,54 

Biaya Gaji & Kesejahteraan 0,00 10.756.585.919,02 

Suku Cadang 791.978.582,08 3.051.531.035,09 

Bahan Pembantu Pabrik 709.423.467,36 1.930.610.135,29 

Biaya Pemeliharaan 199.561.333,37 943.803.895,87 

Biaya Jasa 0,00 546.190.069,80 

Biaya Penyusutan 585.669.879,69 1.423.614.803,51 

Kantong & Kemasan 137.765.725,40 230.849.457,90 

Total 41.775.932.422,23 171.280.301.878,84 

 

 Sumber data: PT. Petrokimia Gresik tahun 2008 
 

4.2.2 Biaya Tidak Langsung Produk (Overhead) 

Biaya tidak langsung produk atau juga disebut biaya overhead pada 

PT. Petrokimia Gresik terbagi ke dalam pusat-pusat pertanggungjawaban 

karena PT. Petrokimia Gresik menggunakan sistem partementalisasi. 

Laporan biaya pusat pertanggungjawaban berisi rinci biaya yang 

dikeluarkan atau yang terjadi di pusat pertanggungjawaban. Biaya yang 

terdapat di setiap unit pusat pertanggungjawaban dibebankan pada fitur 

produk berdasarkan kontribusi setiap unit pertanggungjawaban dalam 
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proses produksi. Pada Tabel 4.4 menjelaskan biaya yang ada pada pusat 

pertanggungjawaban PT. Petrokimia Gresik. 

Setelah biaya pada setiap pusat pertanggungjawaban diketahui, 

langkah selanjutnya adalah menentukan dasar alokasi dan besarnya alokasi 

biaya yang ada disetiap pusat pertanggungjawaban dengan tujuan untuk 

melekatkan biaya pada setiap pusat pertanggungjawaban ke setiap fitur 

produk. Dasar alokasi dan besarnya alokasi biaya pada setiap pusat 

pertanggungjawaban ke fitur produk diterangkan pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.4 

Biaya Pusat Pertanggungjawaban (Overhead) 

 

Uraian 
Keselamatan 

Kerja 

Kantor Pabrik 

Umum 

Kantor Pabrik 

III 
Logistik Alat Berat 

    

 

  

 

  

Gas Bumi 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Air Baku 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Bahan Kimia 29.396.912,08  202.477.678,42  166.860.792,27  5.298.120,91  19.742.617,13  

Katalis 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

M F O 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Solar 45.020.073,05  29.317.747,91  4.855.957,74  6.598.834,86  12.197.451.190,61  

Listrik PLN 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Minyak Pelumas Pabrik 65.198,16  4.079.048,73  122.205.821,17  34.496,94  2.321.205.761,55  

Biaya Gaji & Kesejahteraan 16.040.532.289,09  60.083.643.003,35  10.460.805.103,06  16.694.745.150,23  12.911.697.373,87  

Suku Cadang 18.928.175,90  332.793.879,70  958.878.412,47  373.858,61  634.663.598,39  

Bahan Pembantu Pabrik 972.262.404,91  5.526.387.962,46  1.142.841.336,17  6.865.272.002,09  8.463.463.400,82  

Biaya Pemeliharaan 787.907.789,62  1.118.911.960,78  305.352.951,44  265.399.581,26  9.881.327.907,14  

Biaya Asuransi 7.101.237,89  16.033.573,80  394.981.924,09  7.665.149,01  1.978.458,76  

Biaya Pajak & Retribusi 23.945.692,75  900.631.326,14  8.994.855,60  12.669.882,00  6.078.933,73  

Biaya Jasa 1.843.326.533,12  8.387.617.423,41  10.050.164.131,03  1.949.979.099,09  20.782.147.429,66  

Biaya Penyusutan 600.861.645,66  6.146.573.680,99  60.545.732,42  827.862.539,52  4.513.921.938,41  

Total Biaya 20.369.347.952,23  82.748.467.285,69  23.676.487.017,46  26.635.898.714,52  71.733.678.610,07  

Sumber data: PT. Petrokimia Gresik,  2008. 
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Tabel 4.4 Lanjutan 

Biaya Pusat Pertanggungjawaban (Overhead) 

 

        

   

 Uraian 

Pememliharaan 

Perumahan 

Peralatan 

Permesinan 

Pemeliharaan 

Pabrik III 

Sec Air Tk 95 & 

Tk 1103 (Lime 

Soft ) 

Sec Tk 6530 Air 

Pend.3/3 

      

 

    

Gas Bumi 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Air Baku 0,00  0,00  0,00  3.439.808.254,35  403.612.171,80  

Bahan Kimia 4.522.972,10  36.983.104,30  338.318.967,00  2.651.027.967,24  617.126.091,24  

Katalis 0,00  0,00  165.783.841,77  0,00  0,00  

M F O 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Solar 34.586.026,24  563.183.903,42  40.841.592,22  345.023.002,82  40.822.731,60  

Listrik PLN 0,00  0,00  0,00  14.631.944.260,31  1.716.848.836,87  

Minyak Pelumas Pabrik 12.038.333,01  145.742.465,03  937.871.662,13  74.506.258,69  8.742.732,31  

Biaya Gaji & Kesejahteraan 2.742.001.599,82  10.726.286.500,45  36.736.881.499,26  12.994.737.901,62  1.645.612.842,25  

Suku Cadang 109.059.938,55  64.879.387,78  2.490.397.338,24  1.030.067.675,71  121.006.295,89  

Bahan Pembantu Pabrik 371.313.299,14  2.049.545.181,64  24.270.215.493,76  2.353.693.639,30  284.742.629,16  

Biaya Pemeliharaan 1.515.250.118,52  1.345.283.954,35  968.963.288,53  1.506.802.306,79  245.855.551,38  

Biaya Asuransi 33.919.438,60  2.736.060,95  4.677.950,25  6.498.325,54  815.993,71  

Biaya Pajak & Retribusi 6.406.950,73  5.895.826,98  1.333.972.406,62  222.553.407,68  26.293.883,69  

Biaya Jasa 388.437.186,84  3.394.336.104,17  5.756.305.734,63  2.601.907.325,25  319.186.126,16  

Biaya Penyusutan 424.197.512,02  1.358.327.660,87  936.927.358,42  9.178.823.215,81  1.993.042.819,32  

Total Biaya 5.641.733.375,57  19.693.200.149,94  73.981.157.132,83  51.037.393.541,11  7.423.708.705,38  

Sumber data: PT. Petrokimia Gresik,  2008. 
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Tabel 4.4 Lanjutan 

Biaya Pusat Pertanggungjawaban (Overhead) 
 

Uraian 
Sec Portable 

Water III 

Sec Steam 

Gabungan 

Sec Power 

Generation 

Sec 6300 Serv. 

Instrument Air 

Sec Effluent 

Treatment 

        

 

  

Gas Bumi 0,00  9.261.186.930,01  4.230.065.004,37  11.817.363,40  16.511.040,98  

Air Baku 14.370.904,64  126.486.499,41  66.134.878,13  275.387,52  893.077,77  

Bahan Kimia 18.256.631,85  1.820.033.196,69  1.222.684.358,31  11.415.442,06  16.536.940.232,78  

Katalis 5.096.185,67  48.550.369,93  26.354.537,90  3.492.294,37  4.717.331,99  

M F O 0,00  163.431.261.460,14  74.647.544.094,25  208.539.858,03  291.368.727,89  

Solar 1.534.279,37  16.653.613,57  9.639.508,09  2.629.166,09  1.729.823,04  

Listrik PLN 61.129.650,31  542.214.805,73  283.226.858,60  1.176.749,65  3.806.341,86  

Minyak Pelumas Pabrik 1.075.460,89  67.956.660,30  38.532.913,12  48.366.998,88  45.179.708,32  

Biaya Gaji & Kesejahteraan 71.871.608,20  2.010.045.945,04  1.554.934.784,28  893.977.683,24  1.097.644.890,40  

Suku Cadang 13.472.843,37  2.734.800.411,80  1.500.967.657,06  617.131.917,75  731.267.666,84  

Bahan Pembantu Pabrik 20.763.369,46  1.056.874.624,04  802.167.346,52  584.780.936,81  892.331.336,66  

Biaya Pemeliharaan 8.369.892,80  180.287.363,72  272.868.321,69  29.803.077,56  154.928.488,29  

Biaya Asuransi 182.186,89  4.323.627,80  2.259.933,96  159.694,06  184.387,68  

Biaya Pajak & Retribusi 1.990.873,92  48.150.694,07  33.382.136,57  27.491.894,46  36.192.578,85  

Biaya Jasa 14.036.533,17  322.751.913,03  235.256.442,52  140.494.327,04  432.415.455,17  

Biaya Penyusutan 42.850.355,33  541.094.974,30  763.934.563,74  30.138.605,63  223.616.897,95  

Total Biaya 275.000.775,87  182.212.673.089,58  85.689.953.339,11  2.611.691.396,55  20.469.727.986,47  

Sumber data: PT. Petrokimia Gresik, 

2008. 
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Tabel 4.5 

Dasar Alokasi Biaya Overhead ke Fitur Produk 
 

DEPARTEMEN DASAR ALOKASI 

ALLUMUNIUM 

FLOURIDA 

(AlF3) 

CEMENT 

RETARDER 

(CR) 

    % % 

Keselamatan Kerja 
Nilai Perolehan Aktiva 0,71  0,81  

Kantor Pabrik Umum Kuantum Produksi X Harga Pokok Produksi 0,83  1,62  

Kantor Pabrik III Kuantum Produksi X Harga Pokok Produksi 3,48  6,76  

Logistik Nilai Pemakaian Suku Cadang & Bahan Pembantu 0,85  2,91  

Alat Berat Jam Kerja Alat Berat 0,47  9,75  

Pememliharaan Perumahan Luas Bangunan 1,11  0,00  

Peralatan Permesinan Nilai Pemakaian Suku Cadang, Konsumebel, & Bahan Kontruksi 2,25  4,65  

Pemeliharaan Pabrik III Nilai Pemakaian Suku Cadang, Konsumebel, & Bahan Kontruksi 3,23  12,66  

Sec Air Tk 95 & Tk 1103 (Lime 

Soft ) Kuantum Pemakaian Air 1,18  0,49  

Sec Tk 6530 Air Pend.3/3 Kuantum Pemakaian Air 0,92  0,26  

Sec Portable Water III Kuantum Pemakaian Air 6,75  13,17  

Sec Steam Gabungan Kuantum Pemakaian Steam 0,68  1,21  

Sec Power Generation Kuantum Pemakaian Listrik Pabrik III 2,52  12,51  

Sec 6300 Serv. Instrument Air Kapasitas Desain X 24 Jam X Hari Operasi 12,86  20,86  

Sec Effluent Treatment Kapasitas Desain X 24 Jam X Hari Operasi 17,49  0,00  
Sumber data: PT. Petrokimia Gresik, 

2008. 
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Keterangan dasar alokasi biaya pada pusat pertanggungjawaban ke fitur 

produk: 

 Unit keselamatan kerja merupakan unit yang bertugas dalam 

mengawasi dan bertanggungjawab pada keselamatan personil dalam 

melakukan pekerjaan produksi, dialokasikan ke fitur produk 

berdasarkan luas pabrik. 

 Kantor pabrik umum menerima ringkasan laporan 

pertanggungjawaban dari tiap kompartemen pabrik, biaya 

dialokasikan ke fitur produk berdasarkan kuantum produksi.  

 Kantor pabrik III menerima ringkasan laporan pusat 

pertanggungjawaban dari departemen produksi pabrik III, biaya 

dialokasikan ke fitur produk berdasarkan kuantum produksi. 

 Logistik merupakan unit yang bertugas menyediakan kebutuhan bahan 

pembantu dan bahan lainnya, sumber daya pada unit logistik 

dialokasikan ke fitur produk berdasarkan konsumsi bahan pembantu 

dan bahan lainnya. 

 Pemeliharaan perumahan merupakan unit yang bertugas merawat 

perumaham untuk karyawan dan pegawai lainnya, sumber daya pada 

unit pemeliharaan perumahan dialokasikan ke fitur produk 

berdasarkan luas bangunan. 

 Unit peralatan permesinan merupakan unit yang bertugas dalam 

mengontrol dan melakukan perawatan berkala pada mesin yang 

digunakan dalam produksi, sumber daya pada unit peralatan 
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permesinan dialokasikan berdasarkan nilai pemakaian suku cadang, 

konsumebel, dan bahan kontruksi. 

 Unit pemeliharaan pabrik III merupakan unit yang bertugas dalam 

merawat dan memelihara seluruh kawasan pada pabrik III, biaya 

dialokasikan ke fitur produk berdasarkan pemakaian suku cadang, 

konsumebel, dan bahan kontruksi yang digunakan dalam melakukan 

pemeliharaan yang lokasinya berada pada kawasan produksi tiap fitur 

produk.  

Biaya pusat pertanggungjawaban unit utilitas dibebankan pada fitur 

produk berdasarkan tingkat konsumsi sumber daya pada proses produksi 

dalam menghasilkan tiap fitur produk. 

4.2.3 Perhitungan Harga Pokok Produksi  

  Berikut ini jumlah produksi dan harga pokok produksi untuk 

produk Aluminium Fluorida (AlF3) dan Cement Retarder (CR) PT. 

Petrokimia Gresik tahun 2008 (Lihat Tabel 4.6 dan Tabel 4.7) 

Tabel 4.6 

Hasil Produksi Aluminium Fluorida (AlF3) dan Cement Retarder (CR) 

 

Kode 

Produksi 
Fitur Produk Bentuk 

Jumlah Produksi  

(Kg) 

71 Alumunium Flourida (AlF3) Kristal 7.058.000 

74 Cement Retarder (CR) Butiran Padat 513.971.964 

Sumber Data: PT. Petrokimia Gresik, 2008. 
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Pada Tabel 4.7 menerangkan perhitungan harga pokok produksi PT. 

Petrokimia Gresik untuk produk Aluminium Flourida (AlF3) dan Cement 

Retarder (CR) tahun 2008.  

Tabel 4.7 

Perhitungan Harga Pokok Produksi Metode Tradisional 
 

        

PT. Petrokimia Gresik 

Harga Pokok Produksi Berdasarkan Metode Tradisional 
  

  

  

  

  

(dalam rupiah) 

Uraian Alumunium Flourida Cement Retarder 

Biaya Langsung Produk: 41.775.932.422,23  171.280.301.878,84  

    Biaya Overhead:     

  Keselamatan Kerja 144.287.498,38  164.048.617,60  

  Kantor Pabrik Umum 689.419.682,68  1.337.921.903,25  

  Kantor Pabrik III 824.515.429,49  1.600.095.822,08  

  Logistik 225.432.129,69  776.230.552,03  

  Alat Berat 334.167.755,12  6.992.629.119,05  

  Pememliharaan Perumahan 62.753.959,43  0,00  

  Peralatan Permesinan 442.758.083,40  915.143.798,70  

  Pemeliharaan Pabrik III 2.391.846.321,06  9.363.961.515,90  

  Sec Air Tk 95 & Tk 1103 (Lime Soft ) 604.277.635,79  249.517.223,66  

  Sec Tk 6530 Air Pend.3/3 68.442.288,51  19.011.672,57  

  Sec Portable Water III 18.575.056,66  36.217.269,43  

  Sec Steam Gabungan 1.248.114.901,75  2.201.916.249,67  

  Sec Power Generation 2.161.133.185,39  10.719.912.563,07  

  Sec 6300 Serv. Instrument Air 335.897.517,82  544.862.002,14  

  Sec Effluent Treatment 3.579.396.407,32  0,00  

  

 

    

Total Biaya Produksi 54.906.950.274,72  206.201.770.187,99  

Unit yang diproduksi 7.058.000  513.971.964  

HP. Produksi per Unit 7.779,39  401,19  

Sumber data: PT. Petrokimia Gresik, 2008. 

 
 

4.3 Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Metode Activity-Based 

Costing 

Menurut metode Activity-Based Costing (ABC) biaya tidak lagi 

diklasifikasikan menurut fungsi pokok perusahaan manufaktur (fungsi produksi, 
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fungsi administrasi dan umum, dan fungsi pemasaran), tetapi biaya 

diklasifikasikan menurut sifat alaminya. Penglasifikasian biaya secara alami ini 

diperlukan agar data biaya dapat digabungkan dengan data lain yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan informasi multidimensi. Klasifikasi menurut sifat alami 

terhadap biaya tersebut memungkinkan data biaya dapat dikombinasikan secara 

fleksibel dengan data lain, seperti pusat pertanggungjawaban, aktivitas, produk, 

dan customer untuk menghasilkan informasi biaya multidimensi. Pembahasan 

penelitian ini dimulai dari pencatatan biaya berdasarkan sifat alaminya, kemudian 

dikelompokkan menurut pusat pertanggungjawaban dan aktivitas, dan diakhiri 

dengan pembebanan biaya aktivitas ke fitur produk. Biaya tidak langsung  produk  

dibebankan kepada fitur produk melalui akun pusat pertanggungjawaban ke 

aktivitas kemudian objek biaya, yang dijelaskan pada gambar 4.5. Hal ini 

dimaksudkan agar sistem pencatatan memungkinkan dihasilkan informasi biaya 

per aktifvitas, yang merupakan informasi penting dalam Activity-Based Costing 

(ABC) system. 

Gambar 4.5 

Pengolahan Data Biaya Berbasis Aktivitas PT. Petrokimia Gresik 
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1. Dimensi Biaya dengan Klasifikasi Alami (natural account) 

Dimensi natural account menunjukkan jenis biaya yang diklasifikasikan 

secara alami yang berlaku di setiap cost center. PT. Petrokimia Gresik 

menggolongkan biaya berdasar natural classification sebagai berikut: 

a. Biaya Bahan 

b. Biaya Gaji & Kesejahteraan 

c. Biaya Perlengkapan 

d. Biaya Adm. & Umum 

e. Biaya Listrik 

f. Biaya Perjalanan 

g. Biaya Pemeliharaan 

h. Biaya Bahan Bakar 

i. Biaya Asuransi 

j. Biaya Pajak & Retribusi 

k. Biaya Jasa 

l. Biaya Penyusutan 

2. Dimensi Cost Center (Pusat Pertanggungjawaban/Departemen) dan 

Activity Center. 

Pada perusahaan yang sitem pembebanan biaya berdasarkan departemen dan 

biaya overhead secara rutin diakumulasikan untuk setiap departemen. Tempat 

penampungan biaya aktivitas dibentuk dengan cara merealokasikan overhead 

setiap departemen ke aktivitas. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kadarisman 

(2008:59), penentuan aktivitas dilakukan berdasarkan unit kerja. Berdasarka 
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persetujuan dari perusahaan penulis menentukan tempat penampungan biaya 

aktivitas dengan cara mengalokasikan overhead setiap departemen ke aktivitas 

dengan menggunakan persentase estimasi waktu kerja karyawan yang digunakan 

untuk setiap aktivitas sebagai pemicu sumber daya untuk mengalokasikan total 

biaya overhead setiap departemen ke tempat penampungan biaya aktivitas. 

Berdasarkan struktur organisasinya, pada tabel 4.8 berikut ini adalah data pusat 

pertanggungjawaban/departemen beserta jumlah biayanya  yang terdapat pada PT. 

Petrokimia Gresik yang memiliki peranan dalam memroduksi produk Alumunium 

Flourida (AlF3) dan Cement Retarder (CR). 

Tabel 4.8 

Data Biaya Menurut Pusat Pertanggungjawaban 

 

Pusat Pertanggungjawaban 
Total Biaya               

(Rp) 

Komp. Pabrik III 7.851.509.531,01 

Komp. Teknologi 15.851.458.801,82 

Komp. Pengadaan 1.251.903.069,52 

Komp. Engineering 1.679.325.352,47 

Komp. Pengembangan 1.427.426.549,60 

Komp. Riset 1.275.692.228,63 

Dep. Produksi III 15.824.977.486,45 

Dep. Pemeliharaan III 73.981.157.132,83 

Biro Inspeksi Teknik 20.369.347.952,23 

Biro Lingkungan & K3 11.985.018.149,57 

Biro Proses dan Labolatorium 9.514.620.639,98 

Biro Perencanaan dan Gudang Material 8.963.510.463,76 

Biro Pengadaan 16.420.485.181,24 

Dep. Prasarana Pabrik & Kawasan 5.950.680.065,73 

Biro Rancang Bangunan 4.414.099.170,01 

Biro Jasa Teknik dan Kontruksi 4.485.332.690,22 

Dep. Peralatan dan Permesinan 19.693.200.149,94 

Biro Teknologi Informasi 6.209.466.964,36 

Biro Pengembangan Usaha 3.092.750.100,60 

Dep. Keamanan 9.312.182.026,65 

Sub. Total 239.554.143.706,63 

Sumber data: PT. Petrokimia Gresik, 

2008. 
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Tabel 4.8 Lanjutan 

Data Biaya Menurut Pusat Pertanggungjawaban 

 

Pusat Pertanggungjawaban 
Total Biaya               

(Rp) 

Bid. Pengawas Operasional 7.550.414.546,04 

Bagian Alat Berat 71.733.678.610,07 

Bagian Pemeliharaan Kawasan 8.630.807.079,88 

Bag Amoniak & Wakabag 27.838.451.493,24 

Sec Compressor  House 399.081.095,91 

Sec Gas Shyntesa 388.240.135.400,71 

Hydrogen 2.111.647.016,12 

Sec Gas Shyntesa 388.240.135.400,71 

Sec CO2 Removal 80.394.887.548,49 

Sec Methanator & Am Shyntesis 642.271.433.841,62 

Sec ZA III 511.548.991.716,35 

Sec ASP 16.520.038.572,48 

Sec Oksigen 14.892.135.894,66 

Sec Nitrogen 2.956.328.178,46 

Bag Pengantongan I & Prod Samping 12.451.343.250,35 

Sec Pembotolan 483.757.302,79 

Sec 700 Pembuatan Kantong 5.705.571.801,73 

Sec 510 CO2 Cair 19.239.666.385,64 

Sec 520 CO2 Cair Botol 16.527.668.454,16 

Sec 530 Dry Ice 3.549.288.338,83 

Sec Air TK 1210 G. Sari 9.838.457.695,69 

Sec Air TK 95 & TK 1103 (Lime Soft) 51.037.393.541,11 

Sec Air TK 10 Gresik 1.256.555.528,13 

Sec 1200 Air Demin I 7.177.984.973,70 

Sec 1200 Air Pendingin I 28.997.490.671,62 

Sec 1100 Uap Kukus I 243.362.024.085,76 

Sec GTG 198.985.802.818,34 

Sec Air Pendingin A 57.838.248.332,52 

Sec Air Pendingin B 24.727.195.940,23 

Sec Demin Baru 11.449.618.163,97 

Sec WHB 30.482.932.419,68 

Bag As.Sulfat & Utilitas III & Wakabak 26.279.056.797,67 

Sec 1000 Sulfur Melting 902.587.986.500,98 

Sec 1100 SO2 Generation 905.641.526.924,96 

Sec 1200-1400 Reaction As Sulfat 956.833.128.152,87 

Sec Tk 6510 Air Pendingin 3/1 565.377.251,73 

Sec Tk 6520 Air Pendingin 3/2 1.321.130.213,62 

Sec Tk 6530 Air Pendingin 3/3 7.423.708.705,38 

Sec Air Lunak III 2.942.284.174,41 

Sec Portable Water III 275.000.775,87 

Sec Auxularri Boiler III 179.338.149.200,87 

Steam Sulfur III 2.874.523.888,70 

Sub. Total 5.872.521.038.686,05 

Sumber data: PT. Petrokimia Gresik, 

2008. 
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Tabel 4.8 Lanjutan 

Data Biaya Menurut Pusat Pertanggungjawaban 

 

Pusat Pertanggungjawaban 
Total Biaya               

(Rp) 

Steam Gabungan 182.212.673.089,58 

Sec Power Generation 85.689.953.339,11 

Sec 6300 Service Instrumen Air 2.611.691.396,55 

Material Handling 5.206.313.092,70 

Effluent Treatment 20.469.727.986,47 

Bag Asam Fosfat & Wakabak 271.307.184.453,24 

Sec 2200 Rock Grinding 1.267.384.845.291,73 

Sec 2300 & 2500 Reaction As Fosfat 1.848.225.990.839,90 

Sec 2400 Fluor Scrubing 12.870.882.315,88 

Sec PAF 2.034.914.676.124,56 

Sec 4000 Crude Gypsum 103.157.514.606,16 

Total 11.946.126.634.928,60 

Sumber data: PT. Petrokimia Gresik, 

2008. 

 
 

3. Dimensi Fitur Produk 

Dimensi fitur produk menunjukkan cost object yang perlu dihitung harga 

pokoknya. Biaya yang akan dibebankan ke cost object ditentukan oleh 

costing method yang diterapkan dalam perusahaan. PT. Petrokimia 

Gresik dalam membebankan biaya ke cost object menggunakan metode 

full costing  karena biaya yang diperhitungkan ke dalam harga pokok 

produk hanya terbatas pada biata tahap produksi. 

Harga pokok produk dalam Activity-Based Costing mencakup biaya 

seluruh mata rantai nilai. Dengan demikian, activity-based costing dalam 

menghitung harga pokok produksi memperhitungkan full cost yaitu 

keseluruhan biaya yang dikeluarkan sejak tahap disain dan 

pengembangan sampai tahap produksi.Dalam karya tulis ini produk dari 

PT. Petrokimia Gresik yang dijadikan contoh dalam studi ini hanya pada 
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produk yang sifatnya non-pupuk dan diproduksi pada Kompartemen 

Pabrik III. 

Pada tabel 4.9 menerangkan hasil produksi PT. Petrokimia Gresik untuk 

produk Aluminium Flourida (AlF3) dan Cement Retarder (CR) tahun 

2008.  

Tabel 4.9 

Dimensi Fitur Produk 

 

Kode 

Produksi 
Fitur Produk Bentuk 

Jumlah Produksi  

(Kg) 

71 Alumunium Flourida (AlF3) Kristal 7.058.000 

74 Cement Retarder (CR) Butiran Padat 513.971.964 

Sumber Data: PT. Petrokimia Gresik, 2008. 

4.3.1 Biaya Langsung Produk 

Biaya langsung produk adalah biaya yang dapat dibebankan ke 

produk secara langsung karena penyebab satu-satunya adalah aktivitas 

pembuatan atau penyerahan produk. Dalam penelitian ini yang dapat 

digolongkan biaya langsung produk adalah biaya yang khusus dikeluarkan 

untuk produksi AlF3 dan CR, yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya 

tenaga kerja langsung.   

Pada Tabel 4.10 menerangkan konsumsi besarnya biaya bahan 

baku  langsung dan biaya tenaga kerja langsung produk Aluminium 

Flourida (AlF3) dan Cement Retarder (CR) tahun 2008.  
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Tabel 4.10 

Konsumsi Bahan Baku dan Tenaga Kerja Langsung Produk AlF3 dan 

CR 

 

Sumberdaya 
ALF3 CR 

(Rp) (Rp) 

Asam Flousilikat 26.766.943,09 0,00 

Purified Gypsum 0,00 62.743.065.140,28 

Aluminium Hidroksida 32.747.580.679,15 0,00 

Total 32.774.347.622,24 62.743.065.140,28 

Sumber data: PT. Petrokimia 

Gresik, 2008.   

Biaya-biaya pada Tabel 4.10 dibebankan ke produk dengan direct 

tracing karena biaya-biaya tersebut khusus dikeluarkan dan memiliki 

hubungan langsung dengan proses produksi Aluminium Flourida (AlF3) 

dan Cement Retarder (CR).  

 4.3.2 Biaya Langsung Aktivitas 

Biaya langsung aktivitas adalah biaya yang timbul karena aktivitas 

pembuatan suatu jenis produk dan dibebankan ke aktivitas melalui direct 

tracing. Biaya langsung aktivitas muncul karena pabrik yang dibagi ke 

dalam sel kerja atau subpabrik. Pembagian ini kadang-kadang disebut 

dengan pengaturan flotilla atau pabrik di dalam pabrik. Jika suatu sel kerja 

digunakan seluruhnya guna memroduksi satu produk tunggal maka bagian 

dari biaya tingkat pabrik tersebut dapat dibebankan seluruhnya tanpa ada 

keraguan ke produk tersebut. Pada penelitian ini yang merupakan biaya 

langsung aktivitas adalah biaya yang terdapat pada departemen Alumunium 

Flourida (AlF3) dan Cement Retarder (CR), yang ditunjukkan pada tabel 

4.11. 
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Tabel 4.11 

Konsumsi Biaya Langsung Aktivitas Produk AlF3 dan CR 

 

Sumberdaya 
ALF3 CR 

(Rp) (Rp) 

Gas Bumi 1.334.431.142,66 3.656.413.071,43 

Bahan Kimia 835.886,97 3.002.151.036,21 

Katalis 0,00 51.960.000,00 

M F O 5.114.012.221,03 82.803.952.075,90 

Minyak Pelumas Pabrik 127.906.561,43 139.575.238,54 

Biaya Gaji & Kesejahteraan 0,00 10.756.585.919,02 

Suku Cadang 791.978.582,08 3.051.531.035,09 

Bahan Pembantu Pabrik 709.423.467,36 1.930.610.135,29 

Biaya Pemeliharaan 199.561.333,37 943.803.895,87 

Biaya Jasa 0,00 546.190.069,80 

Biaya Penyusutan 585.669.879,69 1.423.614.803,51 

Kantong & Kemasan 137.765.725,40 230.849.457,90 

Total 9.001.584.799,99 108.537.236.738,56 

Sumber data: PT. Petrokimia 

Gresik, 2008. 

 
  

4.3.3 Biaya Tidak Langsung Aktivitas 

   Biaya tidak langsung aktivitas merupakan biaya yang timbul dari 

suatu aktivitas yang memroduksi lebih dari satu jenis produk. Biaya tidak 

langsung aktivitas pertama kali dibebankan pada pusat 

pertanggungjawaban yang bersangkutan kemudian ke aktivitas. Pada 

penelitian ini biaya yang tergolong pada biaya tidak langsung aktivitas 

adalah baiaya yang terdapat pada setiap departemen dalam aktivitas 

produksi selain departemen AlF3 dan CR. Data biaya yang tergolong pada 

biaya tidak langsung aktivitas dapat dilihat pada tabel 4.8 yang telah 

ditunjukkan sebelumnya. 
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4.3.3.1 Identivikasi Aktivitas 

  Hal yang paling penting dalam menentukan aktivitas 

aktivitas perusahaan adalah memahami terlebih dahulu gambaran 

umum perusahaan yang melibatkan proses produksi, kegiatan usaha 

dan struktur organisasi. Melalui pemahaman ini kita akan dapat 

menentukan aktivitas aktivitas apa yang mempresentasikan 

kegiatan perusahaan dari awal sampai akhir proses produksi. 

  Dalam penelitian ini penulis menentukan aktivitas berdasar 

tahapan proses kegiatan akan dimulainya produksi sampai produk 

siap untuk masuk ke gudang penyimpanan. Berikut hasil penelitian 

yang telah dilakukan dalam menentukan aktivitas aktivitas 

perusahaan setelah melalui persetujuan perusahaan.  

 Aktivitas Penyiapan Bahan 

 Aktivitas Penyampuran 

 Aktivitas Kristalisasi & Granulasi 

 Aktivitas Proses & Labolatorium 

 Aktivitas Finishing 

 Aktivitas Pengantongan 

 Aktivitas Teknik 

 Aktivitas Pabrik Umum 

4.3.3.2 Penentuan Kelompok Biaya 

  Penentuan kelompok biaya berdasar perhitungan proporsi 

aktivitas yang dikonsumsi oleh tiap tiap produk. Penentuan 

kelompok biaya ini didasarkan pada sekumpulan biaya overhead 
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dari setiap pusat pertanggungjawaban/departemen yang terkait 

secara logis dengan aktivitas dalam menghasilkan produk dan 

berbagai macam biaya tersebut dapat diterangkan oleh satu pemicu 

biaya yang homogen. Pada tabel 4.12 menjelaskan mengenai 

penggerak biaya serta level aktivitas PT. Petrokimia Gresik. 

Tabel 4.12 

Data Penggerak Biaya (Cost Driver) dan Level Aktivitas 

 

No Aktivitas Level Aktivitas Pemicu Biaya  Data Aktual 

1 Penyiapan Bahan Pabrik/Fasilitas Jam Kerja 249.600 

2 Pencampuran Pabrik/Fasilitas Jam Mesin 213.600 

3 Kristalisasi & Granulasi Pabrik/Fasilitas Jam Mesin 128.600 

4 Proses & Labolatorium Pabrik/Fasilitas Jam Kerja 62.400 

5 Finising Pabrik/Fasilitas Jam Mesin 145.248 

6 Pengantongan Pabrik/Fasilitas Jam Kerja 378.000 

7 Teknik Pabrik/Fasilitas Jam Kerja 187.200 

8 Pabrik Umum Pabrik/Fasilitas Jam Kerja 187.200 

Sumber data: PT. Petrokimia 

Gresik, 2008. 

   
4.3.3.3 Penentuan Biaya Tiap Aktivitas 

  Setelah kelompok biaya aktivitas terbentuk, langkah 

selanjutnya adalah menentukan tarif biaya altivitas, tarif tersebut 

merupakan estimasi pembebanan dari tiap departemen berdasarkan 

estimasi kontribusi tiap departemen dalam melakukan aktivitas 

produksi. Pada tabel 4.13 menunjukkan tarif per kelompok 

aktivitas. 
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Tabel 4.13 

Pembebanan Biaya Overhead Departemen ke Biaya Per Aktivitas 
 

Pusat Pertanggungjawaban 

AKTIVITAS 

Penyiapan 

Bahan 
Pencampuran 

Kristalisasi & 

Granulasi 

Proses & 

Labolatorium 
Finising Pengantongan Teknik Pabrik Umum 

Komp. Pabrik III 588.863.215  2.041.392.478  1.727.332.097  706.635.858  863.666.048  1.256.241.525  667.378.310  0  

Komp. Teknologi 0  0  0  0  0  0  3.566.578.230  12.284.880.571  

Komp. Pengadaan 913.889.241  0  0  0  0  338.013.829  0  0  

Komp. Engineering 0  0  0  0  0  0  0  1.679.325.352  

Komp. Pengembangan 0  0  0  0  0  0  0  1.427.426.550  

Komp. Riset 0  0  0  0  0  0  0  1.275.692.229  

Dep. Produksi III 1.186.873.311  4.114.494.146  3.481.495.047  1.424.247.974  1.740.747.524  2.531.996.398  1.345.123.086  0  

Dep. Pemeliharaan III 5.548.586.785  19.235.100.855  16.275.854.569  6.658.304.142  8.137.927.285  11.836.985.141  6.288.398.356  0  

Biro Inspeksi Teknik 0  0  0  0  0  0  17.721.332.718  2.648.015.234  

Biro Lingkungan & K3 0  0  0  0  0  0  0  11.985.018.150  

Biro Proses dan Labolatorium 0  0  0  0  0  0  0  9.514.620.640  

Biro Perencanaan dan Gudang Material 8.963.510.464  0  0  0  0  0  0  0  

Biro Pengadaan 16.420.485.181  0  0  0  0  0  0  0  

Dep. Prasarana Pabrik & Kawasan 0  0  0  0  0  0  0  5.950.680.066  

Biro Rancang Bangunan 0  0  0  0  0  0  0  4.414.099.170  

Biro Jasa Teknik dan Kontruksi 0  0  0  0  0  0  0  4.485.332.690  

Dep. Peralatan dan Permesinan 1.476.990.011  5.120.232.039  4.332.504.033  1.772.388.013  2.166.252.016  3.150.912.024  1.673.922.013  0  

Biro Teknologi Informasi 0  0  0  0  0  0  0  6.209.466.964  

Biro Pengembangan Usaha 0  0  0  0  0  0  0  3.092.750.101  

Dep. Keamanan 0  0  0  0  0  0  0  9.312.182.027  

Bid. Pengawas Operasional 981.553.891  1.434.578.764  1.283.570.473  679.537.309  830.545.600  1.208.066.327  604.033.164  528.529.018  

Bagian Alat Berat 4.304.020.717  25.106.787.514  0  0  0  0  23.672.113.941  18.650.756.439  

Sub Total 40.384.772.816  57.052.585.795  27.100.756.219  11.241.113.296  13.739.138.473  20.322.215.244  55.538.879.819  93.458.775.200  

Sumber data: Data diolah, 2008. 
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Tabel 4.13 Lanjutan 

Pembebanan Biaya Overhead Departemen ke Biaya Per Aktivitas 
 

Pusat Pertanggungjawaban 

AKTIVITAS 

Penyiapan 

Bahan 
Pencampuran 

Kristalisasi & 

Granulasi 

Proses & 

Labolatorium 
Finising Pengantongan Teknik 

Pabrik 

Umum 

Bagian Pemeliharaan Kawasan 1.122.004.920  1.639.853.345  1.467.237.204  776.772.637  949.388.779  1.380.929.133  690.464.566  604.156.496  

Bag Amoniak & Wakabag 6.959.612.873  6.263.651.586  4.871.729.011  4.175.767.724  5.567.690.299  0  0  0  

Sec Compressor  House 99.770.274  89.793.247  69.839.192  59.862.164  79.816.219  0  0  0  

Sec Gas Shyntesa 97.060.033.850  87.354.030.465  67.942.023.695  58.236.020.310  77.648.027.080  0  0  0  

Hydrogen 527.911.754  475.120.579  369.538.228  316.747.052  422.329.403  0  0  0  

Sec Gas Shyntesa 97.060.033.850  87.354.030.465  67.942.023.695  58.236.020.310  77.648.027.080  0  0  0  

Sec CO2 Removal 20.098.721.887  18.088.849.698  14.069.105.321  12.059.233.132  16.078.977.510  0  0  0  

Sec Methanator & Am Shyntesis 160.567.858.460  144.511.072.614  112.397.500.922  96.340.715.076  128.454.286.768  0  0  0  

Sec ZA III 127.887.247.929  115.098.523.136  89.521.073.550  76.732.348.757  102.309.798.343  0  0  0  

Sec ASP 4.130.009.643  3.717.008.679  2.891.006.750  2.478.005.786  3.304.007.714  0  0  0  

Sec Oksigen 3.723.033.974  3.350.730.576  2.606.123.782  2.233.820.384  2.978.427.179  0  0  0  

Sec Nitrogen 739.082.045  665.173.840  517.357.431  443.449.227  591.265.636  0  0  0  

Bag Pengantongan I & Prod Samping 3.112.835.813  2.801.552.231  2.178.985.069  1.867.701.488  2.490.268.650  0  0  0  

Sec Pembotolan 120.939.326  108.845.393  84.657.528  72.563.595  96.751.461  0  0  0  

Sec 700 Pembuatan Kantong 1.426.392.950  1.283.753.655  998.475.065  855.835.770  1.141.114.360  0  0  0  

Sec 510 CO2 Cair 4.809.916.596  4.328.924.937  3.366.941.617  2.885.949.958  3.847.933.277  0  0  0  

Sec 520 CO2 Cair Botol 4.131.917.114  3.718.725.402  2.892.341.979  2.479.150.268  3.305.533.691  0  0  0  

Sec 530 Dry Ice 887.322.085  798.589.876  621.125.459  532.393.251  709.857.668  0  0  0  

Sec Air TK 1210 G. Sari 2.459.614.424  2.213.652.982  1.721.730.097  1.475.768.654  1.967.691.539  0  0  0  

Sec Air TK 95 & TK 1103 (Lime Soft) 12.759.348.385  11.483.413.547  8.931.543.870  7.655.609.031  10.207.478.708  0  0  0  

Sec Air TK 10 Gresik 314.138.882  282.724.994  219.897.217  188.483.329  251.311.106  0  0  0  

Sub Total 549.997.747.035  495.628.021.248  385.680.256.684  330.102.217.906  440.049.982.470  1.380.929.133  690.464.566  604.156.496  

Sumber data: Data diolah, 2008. 
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Tabel 4.13 Lanjutan 

Pembebanan Biaya Overhead Departemen ke Biaya Per Aktivitas 
 

Pusat Pertanggungjawaban 

AKTIVITAS 

Penyiapan 

Bahan 
Pencampuran 

Kristalisasi & 

Granulasi 

Proses & 

Labolatorium 
Finising Pengantongan Teknik 

Pabrik 

Umum 

Sec 1200 Air Demin I 1.794.496.243  1.615.046.619  1.256.147.370  1.076.697.746  1.435.596.995  0  0  0  

Sec 1200 Air Pendingin I 7.249.372.668  6.524.435.401  5.074.560.868  4.349.623.601  5.799.498.134  0  0  0  

Sec 1100 Uap Kukus I 60.840.506.021  54.756.455.419  42.588.354.215  36.504.303.613  48.672.404.817  0  0  0  

Sec GTG 49.746.450.705  44.771.805.634  34.822.515.493  29.847.870.423  39.797.160.564  0  0  0  

Sec Air Pendingin A 14.459.562.083  13.013.605.875  10.121.693.458  8.675.737.250  11.567.649.667  0  0  0  

Sec Air Pendingin B 6.181.798.985  5.563.619.087  4.327.259.290  3.709.079.391  4.945.439.188  0  0  0  

Sec Demin Baru 2.862.404.541  2.576.164.087  2.003.683.179  1.717.442.725  2.289.923.633  0  0  0  

Sec WHB 7.620.733.105  6.858.659.794  5.334.513.173  4.572.439.863  6.096.586.484  0  0  0  

Bag As.Sulfat & Utilitas III & 

Wakabak 6.569.764.199  5.912.787.779  4.598.834.940  3.941.858.520  5.255.811.360  0  0  0  

Sec 1000 Sulfur Melting 225.646.996.625  203.082.296.963  157.952.897.638  135.388.197.975  180.517.597.300  0  0  0  

Sec 1100 SO2 Generation 226.410.381.731  203.769.343.558  158.487.267.212  135.846.229.039  181.128.305.385  0  0  0  

Sec 1200-1400 Reaction As Sulfat 239.208.282.038  215.287.453.834  167.445.797.427  143.524.969.223  191.366.625.631  0  0  0  

Sec Tk 6510 Air Pendingin 3/1 141.344.313  127.209.882  98.941.019  84.806.588  113.075.450  0  0  0  

Sec Tk 6520 Air Pendingin 3/2 330.282.553  297.254.298  231.197.787  198.169.532  264.226.043  0  0  0  

Sec Tk 6530 Air Pendingin 3/3 1.855.927.176  1.670.334.459  1.299.149.023  1.113.556.306  1.484.741.741  0  0  0  

Sec Air Lunak III 735.571.044  662.013.939  514.899.731  441.342.626  588.456.835  0  0  0  

Sec Portable Water III 68.750.194  61.875.175  48.125.136  41.250.116  55.000.155  0  0  0  

Sec Auxularri Boiler III 44.834.537.300  40.351.083.570  31.384.176.110  26.900.722.380  35.867.629.840  0  0  0  

Steam Sulfur III 718.630.972  646.767.875  503.041.681  431.178.583  574.904.778  0  0  0  

Steam Gabungan 45.553.168.272  40.997.851.445  31.887.217.791  27.331.900.963  36.442.534.618  0  0  0  

Sec Power Generation 21.422.488.335  19.280.239.501  14.995.741.834  12.853.493.001  17.137.990.668  0  0  0  

Sub Total 964.251.449.105  867.826.304.195  674.976.014.374  578.550.869.463  771.401.159.284  0  0  0  

Sumber data: Data diolah, 2008. 
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Tabel 4.13 Lanjutan 

Pembebanan Biaya Overhead Departemen ke Biaya Per Aktivitas 

Pusat Pertanggungjawaban 

AKTIVITAS 

Penyiapan 

Bahan 
Pencampuran 

Kristalisasi & 

Granulasi 

Proses & 

Labolatorium 
Finising Pengantongan Teknik Pabrik Umum 

Sec 6300 Service Instrumen Air 652.922.849  587.630.564  457.045.994  391.753.709  522.338.279  0  0  0  

Material Handling 1.301.578.273  1.171.420.446  911.104.791  780.946.964  1.041.262.619  0  0  0  

Effluent Treatment 5.117.431.997  4.605.688.797  3.582.202.398  3.070.459.198  4.093.945.597  0  0  0  

Bag Asam Fosfat & Wakabak 67.826.796.113  61.044.116.502  47.478.757.279  40.696.077.668  54.261.436.891  0  0  0  

Sec 2200 Rock Grinding 316.846.211.323  285.161.590.191  221.792.347.926  190.107.726.794  253.476.969.058  0  0  0  

Sec 2300 & 2500 Reaction As Fosfat 462.056.497.710  415.850.847.939  323.439.548.397  277.233.898.626  369.645.198.168  0  0  0  

Sec 2400 Fluor Scrubing 3.217.720.579  2.895.948.521  2.252.404.405  1.930.632.347  2.574.176.463  0  0  0  

Sec PAF 508.728.669.031  457.855.802.128  356.110.068.322  305.237.201.419  406.982.935.225  0  0  0  

Sec 4000 Crude Gypsum 25.789.378.652  23.210.440.786  18.052.565.056  15.473.627.191  20.631.502.921  0  0  0  

Total 2.946.171.175.483  2.672.890.397.112  2.061.833.071.845  1.754.816.524.581  2.338.420.045.449  21.703.144.377  56.229.344.386  94.062.931.695  

Sumber data: Data diolah, 2008. 
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Tabel 4.14 

Total Biaya Overhead dengan Metode ABC 

 

No Aktivitas Rp 

1 Penyiapan Bahan 2.946.171.175.482,73  

2 Pencampuran 2.672.890.397.112,35  

3 Kristalisasi & Granulasi 2.061.833.071.845,00  

4 Proses & Labolatorium 1.754.816.524.581,24  

5 Finising 2.338.420.045.449,06  

6 Pengantongan 21.703.144.376,95  

7 Teknik 56.229.344.385,77  

8 Pabrik Umum 94.062.931.695,46  

Sumber data: Data diolah, 2008. 

 Setelah diperoleh data mengenai total biaya tiap aktivitas, 

selanjutnya adalah mencari besarnya biaya per tariff aktivitas yaitu 

dengan cara membagi total biaya tiap aktivitas dengan data pemicu 

biaya. 

Tabel 4.15 

Biaya per Tarif Aktivitas 

No Aktivitas 

Rp 

Pemicu 
Biaya  

Data Pemicu Biaya per Tarif 
Aktivitas 

1 Penyiapan Bahan 2.946.171.175.482,73  Jam Kerja 249.600 11.803.570,41  

2 Pencampuran 2.672.890.397.112,35  Jam Mesin 213.600 12.513.531,82  

3 Kristalisasi & Granulasi 2.061.833.071.845,00  Jam Mesin 128.600 16.032.916,58  

4 Proses & Labolatorium 1.754.816.524.581,24  Jam Kerja 62.400 28.122.059,69  

5 Finising 2.338.420.045.449,06  Jam Mesin 145.248 16.099.499,10  

6 Pengantongan 21.703.144.376,95  Jam Kerja 378.000 57.415,73  

7 Teknik 56.229.344.385,77  Jam Kerja 187.200 300.370,43  

8 Pabrik Umum 94.062.931.695,46  Jam Kerja 187.200 502.472,93  

 
Sumber data: Data diolah, 
2008. 
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4.3.3.4 Konsumsi Aktivitas per Jenis Produk 

Setelah diperoleh data mengenai biaya tiap aktivitas, 

langkah berikutnya adalah menentukan konsumsi aktivitas oleh 

setiap fitur produk. Data konsumsi aktivitas oleh setiap fitur produk 

digunakan untuk melekatkan biaya yang berada pada setiap 

aktivitas ke fitur produk. 

Tabel 4.16 

Konsumsi Aktivitas Tiap Fitur Produk 

 

No Aktivitas Pemicu 
Alumunium 

Flourida (AlF3) 

Cement 

Retarder (CR) 

1 Penyiapan Bahan Jam Kerja 375 598 

2 Pencampuran Jam Mesin 234 276 

3 Kristalisasi & Granulasi Jam Mesin 193 222 

4 Proses & Labolatorium Jam Kerja 125 94 

5 Finising Jam Mesin 174 120 

6 Pengantongan Jam Kerja 378 368 

7 Teknik Jam Kerja 265 262 

8 Pabrik Umum Jam Kerja 225 281 

Sumber data: Data diolah, 

2008. 

   

4.3.4. Pembebanan Biaya ke Produk 

  Pembebanan biaya aktivitas ke produk dapat dilakukan setelah 

diketahuai biaya per tarif aktivitas dan konsumsi aktivitas oleh setiap fitur 

produk. Dalam menentukan pembebanan biaya aktivitas ke produk yaitu 

dengan cara mengalikan konsumsi aktivitas dengan tarif per aktivitas. 

  Hasil perhitungan pembebanan aktivitas dapat disajikan pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.17 

Data Biaya Total Overhead 

 

No Aktivitas 
Alumunium 

Flourida (AlF3) 

Cement Retarder 

(CR) 

1 Penyiapan Bahan 4.426.338.905,47  7.058.535.107,93  

2 Pencampuran 2.928.166.446,27  3.453.734.782,79  

3 Kristalisasi & Granulasi 3.094.352.899,43  3.559.307.480,17  

4 Proses & Labolatorium 3.515.257.461,10  2.643.473.610,75  

5 Finising 2.801.312.843,61  1.931.939.892,14  

6 Pengantongan 21.703.144,38  21.128.987,12  

7 Teknik 79.598.163,79  78.697.052,51  

8 Pabrik Umum 113.056.408,29  141.194.892,13  

Total Biata Overhead 16.979.786.272,34  18.888.011.805,52  

Sumber data: Data diolah, 2008. 

4.3.5. Harga Pokok Produksi dengan Metode ABC 

  Setelah diketahui biaya overhead tiap jenis produk yang dihasilkan 

oleh metode ABC, langkah selanjutnya adalah menentukan harga pokok 

produksinya. Harga pokok produksi dihasilkan dari penjumlahan biaya 

langsung produk (bahan baku langsung), biaya langsung aktivitas (biaya 

yang terdapat pada departemen AlF3 dan CR), dan biaya overhead (biaya 

tidak langsung aktivitas). 

  Pada tabel 4.18 diterangkan perhitungan harga pokok produksi 

untuk produk Alumunium Flourida (AlF3) dan Cement Retarder (CR). 
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Tabel 4.18 

Perhitungan Harga Pokok Produksi Berdasar ABC 

 

        

PT. Petrokimia Gresik 

Harga Pokok Produksi Berdasarkan Activity-Based Costing System 
  

  

  

  

  

(dalam rupiah) 

Uraian Alumunium Flourida Cement Retarder 

Biaya Langsung Produk: 32.774.347.622,24  62.743.065.140,28  

  

 

    

Biaya Langsung Aktivitas 9.001.584.799,99  108.537.236.738,56  

  

 

    

Biaya tidak Langsung Aktivitas:     

  Penyiapan Bahan 4.426.338.905,47  7.058.535.107,93  

  Pencampuran 2.928.166.446,27  3.453.734.782,79  

  Kristalisasi & Granulasi 3.094.352.899,43  3.559.307.480,17  

  Proses & Labolatorium 3.515.257.461,10  2.643.473.610,75  

  Finising 2.801.312.843,61  1.931.939.892,14  

  Pengantongan 21.703.144,38  21.128.987,12  

  Teknik 79.598.163,79  78.697.052,51  

  Pabrik Umum 113.056.408,29  141.194.892,13  

  

 

    

Total Biaya Produksi 58.755.718.694,57  190.168.313.684,36  

Unit yang diproduksi 7.058.000  513.971.964  

HP. Produksi per Unit 8.324,70  370,00  

Sumber data: Data diolah, 2008. 

  

4.4. Analisis Perbandingan Product Costing Metode Konvensional dengan 

Metode ABC 

Dari analisis di atas dapat diketahui bahwa perbandingan antara metode 

konvensional yang fokus ke pusat pertanggungjawaban dengan metode ABC 

dapat memberikan informasi mengenai seberapa besar biaya PT. Petrokimi Gresik 

yang mengalami distorsi biaya untuk salah satu produknya dan seberapa besar 

perbedaan yang terjadi antara metode konvensional yang fokus ke pusat 

pertanggungjawaban yang selama ini diterapkan oleh PT. Petrokimia Gresik 

dibandingkan dengan metode ABC. Distorsi ini dapat dengan mudah 
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teridentifikasi jika dikaitkan dengan dasar alokasi biaya pada pusat 

pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan bahwa produk dengan folume besar 

menerima pembebanan biaya overhead yang lebih besar pula, begitu pula 

sebaliknya. Selisih harga pokok produksi dari perbandingan kedua metode 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.19 dan 4.20. 

Tabel 4.19 

Analisis Selisih Biaya per Unit Produk 

 

Metode 

Produk 

AlF3 

Rp 

CR 

Rp 

Konvensional 7.779,39 401,19 

ABC 8.324,70  370,00 

Selisih (545,31) 31,20  

Sumber data: Data dioalah. 

Tabel 4.20 

Analisis Selisih Biaya per Jenis Produk 
 

Metode 

Produk 

AlF3 

Rp 

CR 

Rp 

Konvensional 54.906.950.274,72 206.201.770.187,99 

ABC 58.755.718.694,57 190.168.313.325,62 

Selisih (3.848.768.419,84) 16.033.456.503,64 

 Sumber data: Data diolah. 

Poin penting yang utama mengenai perbedaan dalam biaya produksi yang 

dilaporkan oleh kedua sistem adalah bahwa arah perbedaannya dapat diprediksi. 

Dibanding dengan ABC, sistem tradisional melaporkan biaya per kg yang lebih 

tinggi untuk produk dengan volume tinggi, dan biaya per kg yang lebih rendah 
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untuk produk dengan folume rendah. Hal ini disebabkan karena alokasi dari selurh 

overhead dalam sistem tradisional didasarkan pada volume. Dalam sistem yang 

pembebanannya berdasar volume, produk yang volumenya lebih tinggi akan 

dialokasikan bagian yang lebih besar dari semua biaya overhead, termasuk biaya 

yang tidak berkaitan dengan volume.  Fakta ini memiliki implikasi penting pada 

penetapan harga pokok produksi yang akan dieksplorasi lebih jauh kemudian. 

4.5. Kemungkinan Penerapan Sistem ABC pada PT. Petrokimia Gresik 

PT. PG kemungkinan berpeluang untuk menerapkan sistem ABC dalam 

perhitungan biaya produksinya karena beberapa alasan berikut ini: 

1. Dalam perhitungan biaya produksi dengan menggunakan metode 

konvensional dan metode ABC terjadi selisih biaya yang signifikan. 

2. Dalam proses produksinya PT. Petrokimia Gresik telah 

menggunakan teknologi tinggi dan menghasilkan banyak produk 

sehingga PT. Petrokimia Gresik perlu mempertimbangkan biaya dan 

manfaat dari penerapan sistem ABC yang juga membutuhkan biaya 

yang tidak sedikit. 

3. Pada proses bisnisnya PT. Petrokimia Gresik memproduksi produk 

bersubsidi dan tidak bersubsidi. Produk yang bersubsidi akan dijual 

kepasaran dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah 

sedangkan selisih dari harga jual yang diinginkan PT. Petrokimia 

Gresik dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan 

pemerintah adalah besarnya subsidi yang akan diberikan oleh 

pemerintah. Oleh karena itu, perhitungan keakuratan harga pokok 

produk sangat diperlukan di PT. Petrokimia Gresik karena apabila 
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besarnya harga pokok produk untuk produk yang bersubsidi 

ditentukan terlalu rendah dan harga pokok produk yang tidak 

bersubsidi ditentukan terlalu tinggi, besarnya subsidi yang harus 

diterima oleh PT. Petrokimia Gresik dari pemerintah akan lebih 

rendah dari yang seharusnya sebaliknya harga jual untuk produk 

yang tidak bersubsidi akan ditentukan terlalu tinggi yang diakibatkan 

oleh terlalu tingginya nilai harga pokok produk, produk akan kalah 

bersaing dipasaran. 

4. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode ABC dapat 

membantu PT. Petrokimia Gresik dalam mengambil keputusan yang 

lebih akurat untuk memperoleh keuntungan dan menentukan bauran 

produk. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil analisis pada bab IV mengenai perhitungan harga 

pokok produk dengan metode Activity-Based Costing (ABC), dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Penerapan activity-based costing dalam penetapan harga pokok produk 

menawarkan sejumlah manfaat yang tidak disediakan oleh akuntansi 

biaya tradisional. ABC system membebankan biaya berdasarkan 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk 

sehingga biaya overhead, biaya penjualan, dan biaya administrasi dan 

umum yang dibebankan ke produksi merupakan biaya yang benar 

benar dikonsumsi oleh produk tersebut, sedangkan penyebab 

timbulnya  biaya tersebut adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

untuk menghasilkan produk. ABC system melakukan pembebanan 

yang lebih bervariasi, seperti batch-related drivers, product-sustaining 

drivers, dan facility-sustaining drivers untuk membebankan biaya 

tidak langsung produk pada produk yang dihasilkan. Dengan berbagai 

drivers yang sesuai dengan jenis aktivitas, akuntansi biaya dapat 

menghasilkan informasi harga pokok produk yang akurat sehingga 

memungkinkan manajemen mengambil keputusan tentang 

pengendalian biaya melalui pengurangan terhadap akivitas-aktivitas 
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yang tidak memiliki nilai tambah melalui analisis profitabilitas setiap 

jenis produk. 

2. Terjadi selisih harga pokok per jenis produk yang signifikan antara 

perhitungan biaya produksi menggunakan sistem tradisional dengan 

activity-based costing (ABC) system. Perbedaan ini disebabkan oleh 

metode pembebanan biaya tidak langsung produk PT. Petrokimia 

Gresik yaitu pembebanan sumberdaya ke cost object dan dihitung 

biaya per unit produk dengan membagi total biaya produksi dengan 

kuantitas produk yang dihasilkan sehingga yang menjadi cost object 

adalah produk. Metode activity-based costing (ABC) membebankan 

biaya berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk 

menghasilkan produk sehingga biaya overhead dibebankan ke 

produksi merupakan biaya yang benar benar dikonsumsi oleh produk 

tersebut. 

3. Biaya per unit yang dihasilkan dengan activity-based costing (ABC) 

system untuk produk Alumunium Flourida (AlF3) lebih besar 

sedangkan untuk produk Cement Retarder (CR) lebih rendah dari pada 

biaya per unit menurut perhitungan PT. Petrokimia Gresik, hal tersebut 

diakibatkan oleh pembebanan biaya overhead yang diterapkan oleh 

PT. Petrokimia Gresik berdasarkan Metode tradisional sehingga 

mengakibatkan produk dngan volume tinggi akan menerima 

pembebanan biaya overhead yang lebih tinggi dari pada produk 

dengan volume rendah. Apabila PT. Petrokimia Gresik menggunakan 
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dasar harga pokok produksi berdasarkan perhitungannya untuk 

melakukan keputusan bauran produk atau harga jual dikhawatirkan 

akan menemui keputusan yang salah karena produk dengan volume 

tinggi seperti Cement Retarder (CR) berpotensi memiliki harga pokok 

produksi yang dinilai terlalu tinggi yang berakibat pada pemahaman 

bahwa produk tidak lagi mampu bersaing di pasaran dikarenakan harga 

pokok poduksi lebih tinggi daripada harga jual, atau juga pemahaman 

bahwa laba yang tidak sesuai dengan anggaran dan rugi akibat tetap 

mempertahankan kegiatan produksi yang berakibat dapat merusak 

penilaian kinerja keuangan perusahaan.  

4. Untuk produk Cement Retarder (CR), perlu dilakukan analisis 

mendalam terhadap aktivitas untuk melakukan pengurangan dan 

eliminasi terhadap aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah sehingga 

akan diperoleh harga pokok produk yang lebih rendah agar 

memberikan kontribusi laba pada perusahaan. Apabila setelah 

dilakukan pengendalian terhadap aktivitas yang tidak memiliki nilai 

tambah terhadap proses produksi Cement Retarder (CR) masih 

didapatkan harga pokok produk yang lebih besar dari harga jual,  

keputusan untuk menghentikan atau meneruskan proses produksi dapat 

diambil dengan berdasar data akurat yang disajikan oleh activity-based 

costing (ABC) system.   
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian merupakan kekurangan atau kelemahan yang ada 

pada penelitian yang mungkin memengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan 

keterbatasan pada penelitian ini, antara lain: 

1. Singkatnya waktu penelitian yang diijinkan oleh perusahaan dalam 

melakukan penelitian di lapangan menyebabkan data yang diperoleh 

terbatas. 

2. Data yang diperoleh terbatas pada data yang berkaitan dengan biaya, 

sedangkan data lain yang juga dibutuhkan untuk menunjang penelitian 

ini merupakan hasil estimasi yang telah mendapat persetujuan terlebih 

dahulu dari pihak perusahaan. 

3. Kurangnya penjelasan yang diberikan oleh pihak perusahaan dalam 

sesi wawancara atau interview sehingga penulis harus lebih teliti dalam 

menganalisis data yang telah diperoleh. 

5.3 Saran dan Masukan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan 

beberapa pendapat yang mungkin dapat berguna bagi perusahaan dan bagi 

penelitian-penelitian berikutnya, yaitu: 

1. PT. Petrokimia Gresik merupakan perusahaan yang memproduksi 

lebih dari satu jenis produk yang hasil produksinya terdiri atas produk 

bersubsidi dan non-subsidi. Oleh karena itu, PT. Petrokimia Gresik 

dapat memertimbangkan penggunaan activity-based costing (ABC) 
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dalam menetapkan biaya produksinya agar diperoleh hasil pembebanan 

biaya serta keputusan harga jual yang lebih akurat.  

2. Melakukan evaluasi secara seksama dan berkelanjutan terhadap proses 

bisnis dalam penerapan activity-based costing (ABC) system perlu 

dilakukan berkaitan dengan pembentukan aktivitas, identifikasi 

aktivitas, penetuan cost driver, pembebanan biaya tidak langsung 

produk, serta pengalokasian biaya tidak langsung produk ke masing-

masing fitur produk, activity-based costing (ABC) system yang 

diterapkan benar-benar menggambarkan konsumsi suber daya oleh 

aktivitas dan pembebanan biaya aktivitas ke fitur produk secara tepat 

dan akurat. 

3. Pihak PT. Petrokimia Gresik perlu untuk melakukan analisis biaya dan 

manfaat (cost and benefit analysis) terhadap penerapan ABC system 

karena penerapannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti 

perbaikan sistem informasi biaya atau pelatihan terhadap personil 

organisasi agar sistem dapat dijalankan secara maksimal. Biaya-biaya 

yang timbul tersebut harus dibandingkan dengan manfaat yang 

diperoleh dalam penerapan activity-based costing (ABC) system. 

4. PT. Petrokimia Gresik perlu mempertimbangkan cost effectiveness 

untuk melakukan penghematan biaya terutama untuk produk-produk 

yang mengonsumsi biaya tinggi dengan memanfaatkan informasi dari 

penerapan  activity-based costing (ABC) system dengan mengurangi 
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aktivitas atau menghilangkan sama sekali aktivitas yang tidak bernilai 

tambah. 

5. Penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan jangka waktu atau 

periode penelitian yang lebih panjang dan memanfaatkan semaksimal 

mungkin waktu penelitian yang diberikan oleh perusahaan supaya 

dapat diperoleh data yang cukup sehingga terwujud hasil penelitian 

yang lebih baik. Dalam melakukan sesi studi lapangan sebaiknya 

terlebih dahulu dipersiapkan dengan matang sehingga data dan 

informasi apa yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cukup. 

6. Penelitian berikutnya mungkin dapat dilakuka pada perusahaan jasa, 

perusahaan perdagangan, pertanian atau perkebunan, dan organisasi 

publik yang memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan 

manufaktur pada umumnya. 
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