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ABSTRAKSI 



Evaluasi Cost Competitivenes Pada Perusahaan Rokok Golongan  Tiga (III) 
di Malang. 

 
Oleh: 

Fendy Permana 
 

Dosen Pembimbing: 
Helmy Adam, SE., MSA., CPMA., Ak. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan selama ini 

perusahaan rokok golongan tiga di Malang terhadap biaya-biaya yang dibebankan 
dalam setiap produk rokok yang dijual. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perusahaan rokok dan merek rokok yang paling efisien dalam 
mengkonsumsi biaya-biaya yang terjadi selama ini dan untuk mengetahui merek 
rokok yang memiliki daya saing paling bagus dalam penerapan strategi 
kepemimpinan biaya dibanding merek yang lain. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode 
deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilaksanakan di tiga 
perusahaan rokok golongan tiga di Malang. Perusahaan rokok dan merek rokok 
yang diteliti adalah PR Djagung Padi (Djagung Hijau dan Djagung Coklat), PR 
Putra Gemilang (Sam Sung Black, Sam Sung, dan Sabuk Mas), PR Dolar Prima 
(D One 16, D One Clas A, dan French). Dalam penyusunan skripisi ini penulis 
menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan penlitian kepustakaan 
untuk pengumpulan data. 

Dalam menetukan harga jual, ada perusahaaan yang memiliki perhitungan 
biaya secara rinci dan ada yang menggunakan perkiraan serta tidak semua biaya 
dialokasikan ke produk. Oleh karena itu, biaya-biaya tiap merek dihitung kembali 
dengan menggunakan metode Activity Based-Costing (ABC) agar diperoleh biaya 
yang lebih akurat. Terdapat lima aktivitas perhitungan ini, aktivitas dengan 
penggerak unit produksi; jam mesin; jumlah pengiriman; jumlah kegiatan promosi 
(jumlah KP); dan jam tenaga kerja langsung (jam TKL). Hasil perhitungan tiap 
aktivitas tersebut kemudian dipersentasekan dan diperbandingkan untuk 
mengetahui efisiensi konsumsi biaya. Hasilnya menunjukkan PR Djagung Padi 
(Djagung Coklat) paling efisien dalam mengkonsumsi biaya pada aktivitas dengan 
penggerak jumlah pengiriman. Sedangkan PR Putra Gemilang (Sam Sung Black 
dan Sam Sung) unggul pada penggerak jumlah KP dan unit produksi . Untuk PR 
Dolar Prima (D One 16) pada aktivitas dengan penggerak jam mesin dan jam 
TKL. Merek Djagung Coklat juga merupakan merek rokok yang memiliki daya 
saing paling bagus diantara delapan merek lain karena memiliki selisih antara 
harga jual menurut perusahaan dengan biaya per bal yang paling tinggi. 
 
Kata-kata kunci : biaya, activity based-costing, merek rokok, dan perusahaan    

rokok, efisien, daya saing 



ABSTRACT 

Cost Competitiveness Evaluation on Third Class Cigarette Companies in 
Malang. 

 
By: 

Fendy Permana 
 

Advisor Lecturer: 
Helmy Adam, SE., MSA., CPMA., Ak. 

 
This research has a purpose in knowing how third classes Cigarette 

Companies in Malang treat the costs that are attributed to their product. This 
research has also intended to know which cigarette company and brand has the 
most efficient in consuming costs and also to know which brand has the most 
competitive ability in applying cost leadership strategy comparing with the other 
companies.  

This research is a qualitative research which used the descriptive analysis 
method with case study approach. The case study was held in three third classes 
cigarette companies in Malang. The companies and brands that were researched 
including PR Djagung Padi (Djagung Hijau and Djagung Coklat), PR Putra 
Gemilang (Sam Sung Black, Sam Sung, and Sabuk Mas), PR Dolar Prima (D One 
16, D One Clas A, and French) . In this research, writer used observations, 
interviews, documentation, and literature studies to collect data. 
 1n determining selling price, there are companies that a detailed cost 
calculation and there are company used estimation and not all costs were 
allocated to product. That’s why the cost for each brand was recounted by using 
Activity Based Costing (ABC) method in order to get more accurate calculation. 
There are five calculation activities, i.e.: activities with unit production driver, 
machine hours, delivery items, promotion activities, and direct labour hours. Then 
the result of each calculation were presented and compared in order to know the 
cost consumption efficiency. The result showed that PR Djagung Padi (Djagung 
Coklat) was the most efficient company in consuming costs on activities with 
delivery items driver. In the other hand PR Putra Gemilang (Sam Sung Black and 
Sam Sung) was advanced in promotion activities driver and unit production while 
PR Dolar Prima (D One 16) had advantage in activities with machine hours 
driver and direct labour hours. The Djagung Coklat brand was also the most 
competitive brand compared to the other, because it had the highest disparity 
between selling price and per bal cost. 
 
Keywords: costs, activity based costing, cigarette brands, cigarette companies, 

efficiency, competitiveness. 
 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga saat 

ini terus meningkat. Semenjak terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia 

pada akhir 1997,  peningkatan kegiatan usaha dan peran  sektor UMKM semakin 

nampak. Dalam kondisi  tingkat inflasi yang melonjak, UMKM justru mampu 

bertahan menghadapi goncangan krisis yang terjadi.  Secara perlahan sektor 

UMKM bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini 

dapat dilihat pada tahun 2008 produk domestik bruto (PDB) UMKM mencapai 

53.6 % dari total PDB di Indonesia atau setara dengan Rp 2.121,3 triliun. Ini 

merupakan suatu bukti bahwa UMKM kini telah menjadi suatu sektor usaha yang 

memiliki peranan vital bagi perkembangan  perekonomian Indonesia. 

Pertumbuhan jumlah populasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 

memiliki peran besar di Indonesia. Jumlah UMKM berdasarkan data Biro Pusat 

Statistik dan Kementerian Koperasi dan UKM sampai tahun 2008, mencapai 

51,26 juta unit usaha, dan merupakan 99,99 persen dari pelaku usaha nasional. 

Jumlah populasi tersebut terdiri dari 50.847.771 unit usaha mikro, 522.124 unit 

usaha kecil, 39.717 unit usaha menengah, dan 4.650 unit usaha besar. Selain itu, 

UMKM juga memiliki peran terhadap pembentukan total nilai ekspor nasional 

sebesar 183,76 triliun rupiah atau 16,72 persen dari total nilai ekspor nasional. 



Dalam hal penyerapan tenaga kerja, peran UMKM cukup besar. Pada tahun 2008, 

UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 90.896.270 orang atau 97,04 

persen dari total penyerapan tenaga kerja yang ada.  

 Salah satu penggerak UMKM adalah sektor industri pengolahan hasil 

tembakau. Industri pengolahan hasil tembakau ini telah memberikan dampak 

langsung, terutama dalam Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). Dalam 

APBN 2009, yang sebesar 985,7 triliun rupiah, pemerintah menetapkan target 

penerimaan cukai sebesar Rp49,49 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari cukai 

hasil tembakau (rokok) sebesar Rp48,24 triliun, cukai etil alkohol Rp479,00 

miliar, dan cukai minuman mengandung etil alkohol sebesar Rp775,6 miliar. 

Dampak lain dari kegiatan pengolahan tembakau dapat terlihat pula dalam total 

alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CT) untuk tahun 

anggaran 2009 yang dialokasikan kepada provinsi penghasil cukai tembakau 

sebesar Rp 964.802.000.000. 

Dalam industri pengolahan hasil tembakau, pemerintah membagi 

perusahaan rokok menjadi beberapa golongan. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan RI Nomor 203/PMK.011/2008 tentang tarif cukai hasil tembakau, 

pengusaha pabrik dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan 

masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau. Dari penggolongan 

tersebut, industri rokok yang termasuk kategori UMKM adalah pengusaha rokok 

SKT golongan tiga (III). Golongan ini memiliki jumlah yang paling banyak 

diantara golongan yang lain.  

 



Tabel 1.1 
Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau 

No. 
Urut 

Pengusaha Pabrik 
Batasan Jumlah Produksi Pabrik 

Jenis Golongan 

1 SKM 
I Lebih dari 2 milyar batang 
II Tidak lebih dari 2 milyar batang  

2 SPM 
I Lebih dari 2 milyar batang 
II Tidak lebih dari 2 milyar batang  

3 SKT atau SPT 

I Lebih dari 2 milyar batang 

II 
Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 
milyar batang  

III Tidak lebih dari 500 juta batang 

4 SKTF atau SPTF 
I Lebih dari 2 milyar batang 
II Tidak lebih dari 2 milyar batang  

5 TIS Tanpa Golongan Tanpa batasan jumlah produksi 
6 KLM atau KLB Tanpa Golongan Tanpa batasan jumlah produksi 
7 CRT Tanpa Golongan Tanpa batasan jumlah produksi 
8 HPTL Tanpa Golongan Tanpa batasan jumlah produksi 

Sumber:  Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 203/PMK.011/2008 

Industri rokok merupakan industri yang banyak terdapat di Kota Malang, 

mulai industri kecil hingga besar. Perusahaan rokok di Kota Malang terbagi 

menjadi tiga golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III. Perusahaan 

rokok yang berada di wilayah Kota Malang sebagian besar adalah perusahaan 

rokok golongan tiga (III) dan umumnya merupakan perusahaan perseorangan. 

Pemilik mendirikan sendiri perusahaan tersebut dan sebagian lagi meneruskan 

dari usaha keluarga sebelumnya. Rata-rata pabrik rokok golongan III memang 

sebenarnya bukan pabrik, tapi adalah home industry yang nota bene sudah tidak 

sesuai lagi dengan definisi pabrik di UU Cukai. 

 Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CT) yang dialokasikan untuk 

Kota Malang meningkat pesat dari tahun 2008 hingga pada tahun 2010. 

Peningkatan yang cukup signifikan tersebut menunjukkan bahwa semakin 

besarnya kontribusi yang dihasilkan industri pengolahan hasil tembakau di Kota 

Malang.  



Tabel 1.2 
Alokasi Dana Bagi Hasil cukai Tembakau Kota Malang 

NO TAHUN  
ALOKASI DBHCT KOTA 

MALANG 
1. 2008 Rp  4.050.158.500 
2. 2009 Rp17.628.730.000 
3. 2010 Rp18.082.709.381 

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan 

Malang Raya merupakan salah satu kota yang memiliki industri rokok 

dengan jumlah besar dan mengalami penurunan yang cukup signifikan.   

Penurunan jumlah industri rokok tersebut dikarenakan yang pertama, 

pemangkasan 4 golongan, menjadi 3 golongan. Hal ini menyebabkan perusahaan 

golongan 4 dipaksa untuk mengikuti peraturan dan kebijakan perusahaan 

golongan 3. Kedua, kebijakan kenaikan cukai yang sangat memberatkan pabrik 

rokok kecil. Ketiga, banyak peraturan lain  dari pemerintah yang mempengaruhi 

perkembangan industri pengolahan hasil tembakau. Menurut data dari kantor 

KPPBC Kota Malang terdapat 55 perusahaan rokok yang masih aktif dan 

berproduksi sampai saat ini. Tabel di bawah ini menggambarkan banyaknya 

perusahaan rokok yang masih terdaftar di KPPBC untuk daerah Malang Raya. 

Tabel 1.3 
Jumlah Perusahaan Rokok Aktif Wilayah Malang dan Kota Batu tahun 2010 

NO WILAYAH JUMLAH 
PERUSAHAAN 

1 KOTA MALANG 55 

2 
KABUPATEN 
MALANG 142 

3 KOTA BATU 6 
TOTAL 203 

Sumber: KPPBC Madya Malang,2010 



Kebijakan kenaikan tarif pita cukai yang diberlakukan pemerintah 

membuat persaingan industri rokok di Malang semakin ketat. Kenaikan tarif pita 

cukai ini sangat mempengaruhi struktur biaya perusahaan dan perubahan harga 

jual rokok. Selain itu peraturan dari pihak KPPBC yang menetapkan industri 

rokok golongan III harus mempunyai pabrik minimal sebesar 200 m² 

menyebabkan industri rokok kecil yang kebanyakan home industry sangat 

kewalahan mengatasi keadaan tersebut karena rata-rata perusahaan rokok kecil 

menggunakan rumah milik pribadi untuk memproduksi rokok. Dampak dari 

adanya peraturan ini telah menyebabkan berbagai persoalan yang dialami industri 

rokok di Kota Malang, khususnya perusahaan rokok kecil yang semakin sulit 

untuk melanjutkan kelangsungan usaha dalam industri rokok karena keterbatasan 

modal dan jaringan pemasaran. 

 Adanya keadaan seperti ini menuntut perusahaan untuk menentukan suatu 

tindakan yang hati-hati, agar berbagai alternatif dan kebijaksanaan diambil sesuai 

dengan tujuan perusahaan. Bagi perusahaan rokok besar –  PT Bentoel Grup, PT 

Gandum, atau Penamas – yang memiliki struktur modal dan kualitas sumber daya 

yang mumpuni, persoalan tersebut telah ada jalan keluarnya. Namun bagi 

perusahaan rokok kecil atau yang termasuk golongan tiga (III) keadaan ini 

membuat keadaan semakin sulit, bahkan beberapa diantaranya harus gulung tikar 

karena tidak mampu berproduksi.  

Perusahaan rokok kecil dan menengah akan kesulitan jika melakukan 

strategi seperti yang dilakukan oleh perusahaan rokok besar. Jalan keluar yang 

dapat diambil adalah dengan memanfaatkan momen meningkatnya harga barang-



barang dan area pemasaran yang berbeda dengan perusahaan rokok besar. Momen 

ini membuka peluang beralihnya konsumen dari rokok keluaran pabrik rokok 

besar yang notabene harganya mahal ke rokok-rokok murah. Untuk mendapatkan 

konsumen dengan cara menjual rokok dengan harga murah, perusahaan rokok 

kecil dan menengah dapat menerapkan strategi kepemimpinan biaya (Cost 

Leadership). 

Strategi kepemimpinan biaya (Cost Leadership) yang dikemukakan Porter 

di tahun 80-an ini memberikan tekanan pada harga jual yang lebih rendah 

dibandingkan dengan kompetitor. Harga jual yang rendah diharapkan mampu 

menarik konsumen atau minimal mampu memberikan nilai yang sama bahkan 

lebih baik kepada pelanggan dibandingkan dengan para pesaing. Cara untuk 

memperoleh keunggulan tersebut menurut Shank dan Govindarajan (2000) 

mengungkapkan ada beberapa pendekatan, yaitu: 

1. Ekonomis dalam skala produksi (economies of scale in production); 

2. Pengalaman (experience curve effects);  

3. Pengendalian biaya (tight cost control); dan  

4. Meminimumkan biaya dalam biaya tertentu, seperti penelitian dan 

pengembangan, pelayanan, tenaga penjualan, dan advertensi (cost 

minimization in such areas as research and development, service, sales force, 

or advertising). 

Namun dalam prakteknya banyak terdapat permasalahan dalam 

mewujudkan strategi kepemimpinan biaya (Cost Leadership) tersebut. Salah satu 

permasalahan yang dihadapi perusahaan rokok kecil dan menengah adalah cara 



mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya yang timbul, terutama biaya tidak 

langsung. Padahal masalah tersebut sangat berpengaruh terhadap keputusan 

penentuan harga jual dan konsistensi penerapan strategi kepemimpinan biaya 

(Cost Leadership). Jika dibiarkan terus menerus, kesalahan tersebut dapat 

menyebabkan perusahaan cepat berhenti beroperasi.  

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu (Sigit Eko 

Prabowo, 2010).  Penelitian sebelumnya dilakukan di perusahaan rokok golongan 

tiga ( III ) di daerah Tulungagung pada tahun 2010 dan sebelum adanya kenaikan 

tarif pita cukai. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

terkait obyek yang diteliti dan dasar tahun obyek yang diteliti. Selain itu 

penelitiaan saat ini dilakukan setelah adanya perubahan kebijakan mengenai 

industri hasil tembakau, khususnya yang berhubungan dengan pita cukai.  

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan mengambil judul : “Evaluasi Cost Competitivenes Pada 

Perusahaan Rokok Golongan  Tiga (III) di Malang” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pada penelitian ini 

permasalahan yang dapat dikemukakan penulis adalah : 

1. Bagaimana perlakuan  biaya-biaya yang terjadi selama ini di perusahaan rokok 

golongan tiga (III) ? 

2. Apakah biaya-biaya yang terjadi selama ini telah efisien dibandingkan dengan 

perusahaan lain yang sejenis ? 



3. Apakah biaya-biaya pembentuk harga jual yang telah terjadi selama ini sudah 

mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang hendak dicari solusinya, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagamaina perlakuan selama ini perusahaan rokok 

golongan tiga di Malang terhadap biaya-biaya yang dibebankan dalam setiap 

produk rokok yang dijual. 

2. Untuk mengetahui perusahaan rokok dan merek rokok yang paling efisien 

dalam mengkonsumsi biaya-biaya yang terjadi selama ini. 

3. Untuk mengetahui merek rokok yang memliki daya saing paling bagus dalam 

penerapan strategi kepemimpinan biaya dibanding merek yang lain. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan dari aspek pengembangan 

ilmu yang diharapkan memberi wawasan yang lebih mendalam mengenai 

perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Selain itu dapat dijadikan landasan untuk 

penelitian lebih lanjut. 

Berdasarkan aspek praktis dapat diharapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

 

 



1. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan yang dapat menjadi sumbangan pemikiran berupa saran 

maupun masukan mengenai perlakuan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk berproduksi. Selain itu, dapat membantu perusahaan-perusahaan rokok 

golongan tiga (III) di Malang dalam menetapkan strategi yang mampu 

bersaing dengan perusahaan rokok lainnya.  

2. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk mempelajari dan mengetahui lebih dalam mengenai 

masalah-masalah yang terjadi secara nyata. Sehingga dapat mengembangkan 

pengetahuan, serta untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 

(S1).  

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai referensi tambahan 

dalam penelitian lainnya yang menyangkut dengan cost competitivenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Biaya 

Objek kegiatan akuntasi biaya adalah biaya. Setiap kegiatan yang 

dilakukan perusahaan pasti akan menimbulkan biaya. Biaya tersebut  harus 

dicatat, digolongkan, diringkas dan dilaporkan sedemikian rupa sehingga dapat 

mendukung kegiatan manajemen yang spesifik. Menurut Hongren (2005:34) 

manajemen membebankan biaya pada objek biaya untuk berbagai tujuan. Biaya 

yang dibebankan pada suatu departemen membantu keputusan tentang tingkat 

efisensi. Biaya yang dibebankan pada produk membantu  keputusan penetapan 

harga dan untuk menganalisis tingkat profitabilitas produk yang berbeda. Biaya 

yang dibebankan kepada konsumen membantu manajer untuk memahami laba 

yang dihasilkan dari setiap konsumen dan untuk membuat keputusan bagaimana 

cara mengalokasi sumber daya untuk membantu konsumen yang berbeda. 

Menurut Hongren (2005:34-35) suatu konsep biaya secara khas akan 

menghitung biaya dalam dua tahap dasar. Akumulasi (accumulation) yang 

dilanjutkan dengan pembebanan (assignment). Akumulasi biaya (cost 

accumulation) adalah kumpulan data biaya yang di organisir dengan sejumlah 

cara yang menggunakan sarana berupa sistem akuntansi. Pembebanan biaya (cost 

assignment) adalah istilah umum yang terdiri atas (1) menelusuri akumulasi biaya 

yang mempunyai hubungan langsung dengan objek biaya dan (2) mengalokasikan 

akumulasi biaya yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan objek biaya. 



Dalam pengambilan keputusan jangka panjang atau analisis tingkat laba 

strategis, keputusan bauran produk dan keputusan penetapan harga manajemen 

memerlukan informasi tentang seluruh biaya yang berhubungan dengan suatu 

produk. Manajemen dapat menggunakan pendekatan rantai nilai dalam 

pembebanan biaya. Analisis rantai nilai (value chain) memperhitungkan biaya  

mulai dari kegiatan merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, 

mendistribusikan, dan melayani produk.  

Dalam pengambilan keputusan jangka pendek atau analisis tingkat laba 

taktis, manajemen bisa saja tidak memasukkan biaya merancang, 

mengembangkan produk khsusnya untuk produk yang telah ada. Untuk tujuan 

pelaporan keuangan pada pihak eksternal, biaya yang dibebankan dalam produk 

(biaya pokok produksi) cukup menggunakan pendekatan biaya tradisional. 

Pendekatan biaya tradisional hanya memberikan informasi biaya yang dikeluarkan 

dalam proses produksi. Gambar 2.1 akan menjelaskan perbedaan biaya yang 

dibebankan dalam produk 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.1 
Perbedaan Biaya untuk Tujuan yang Berbeda 

 

2.1.1 Pengertian Biaya 

Menurut Mulyadi (2000:8-10) biaya didefinisikan dalam dua pengertian 

yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti sempit biaya adalah pengorbanan 

sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva, sedangkan dalam arti luas biaya 

merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang 

telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Akuntan 

mendefinisikan biaya sebagai nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk 

memperoleh manfaaat (Carter,2002:30). Menurut Hansen dan Mowen (2004:40) 

biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbakan untuk barang atau jasa 

yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa mendatang untuk 

organisasi. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka biaya dapat diartikan sebagai 

pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dengan satuan uang atau aset lainnya 
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Sumber: Hansen dan Mowen (2006:39) 



yang dikorbankan dan dianggap memberikan manfaat di masa kini dan masa 

mendatang. Biaya merupakan aktiva yang dicantumkan dalam neraca.  

Biaya (cost) berbeda dengan beban (expense). Beban menurut Carter 

(2006:30) dapat didefinisikan sebagai arus keluar yang terukur dari barang atau 

jasa yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba.Dari 

pengertian di atas dapat diketahui bahwa biaya yang telah memberikan manfaat 

dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam suatu periode atau biaya yang sudah 

tidak memberikan manfaat ekonomis di masa mendatang disebut beban (expense). 

Oleh karena itu beban ditempatkan di perkiraan laba-rugi. 

2.1.2 Penggolongan Biaya 

Menurut Mulyadi (2000:14-17) terdapat pengklasifikasian biaya yaitu 

sebagai berikut: 

1. Penggolongan Biaya atas dasar Objek Pengeluaran 

Penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran merupakan penggolongan 

biaya yang paling dasar dan sederhana yang pada umumnya digunakan oleh 

organisasi yang belum berkembang. Penggolongan biaya atas dasar objek 

pengeluaran bermanfaat sebagai perencanaan perusahaan untuk memenuhi 

kepentingan pihak luar dalam penyajian laporan. Penggolongan ini dapat 

dibagi dalam tiga golongan yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan 

biaya overhead pabrik. 

 

 



2. Penggolongan Biaya atas dasar Fungsi-Fungsi Pokok dalam Perusahaan 

(Functional Cost Classification) 

Dalam perusahaan manufaktur, mempunyai tiga fungsi pokok dalam 

perusahaan yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran dan fungsi administrasi 

dan umum. Oleh karena itu, biaya dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu: 

a. Biaya Produksi (Production Cost) 

Biaya produksi merupakan biaya yang terjadi dalam mengolah bahan 

baku menjadi barang jadi yang siap dijual. Biaya produksi dibagi menjadi 

tiga bagian yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik. 

b. Biaya Pemasaran (Advertising Cost) 

Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang telah terjadi untuk 

melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Misalnya biaya iklan, biaya 

promosi, biaya percetakan kantor, biaya percetakan brosur biaya sampel 

dan sebagainya. 

c. Biaya Administrasi dan Umum (General and Administration Cost) 

Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang berhubungan dengan 

kegiatan administrasi dan umum. Misalnya biaya gaji karyawan bagian 

keuangan, bagian akuntansi dan bagian-bagian lainnya yang tidak 

berhubungan langsung dengan produksi dan pemasaran. 

 

 



3. Penggolongan Biaya atas dasar Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang 

Dibiayai 

Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dikelompokkan 

menjadi dua kelompok :  

a. Biaya Langsung (Direct Cost) 

Biaya langsung merupakan biaya yang terjadi karena terdapat sesuatu 

yang dibiayai. Biaya langsung dalam hubungannya dengan produksi 

dinamakan biaya produksi langsung yang terdiri dari biaya bahan baku 

dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan dalam  hubungannya dengan 

departemen dinamakan biaya langsung departemen. Biaya langsung 

departemen adalah biaya yang terjadi pada suatu departemen tertentu. 

Misalnya, biaya tenaga kerja yang bekerja dalam departemen produksi 

merupakan biaya departemen bagi departemen produksi. 

b. Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) 

Biaya tidak langsung merupakan biaya yang terjadi tidak hanya 

disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam 

hubungannya dengan produksi disebut biaya produksi tidak langsung 

yang dalam  prakteknya disebut biaya overhead pabrik. Dalam 

hubungannya dalam dengan departemen disebut biaya tidak langsung 

departemen. Biaya tidak langsung departemen merupakan biaya yang 

terjadi pada departemen tertentu tetapi manfaatnya dinikmati oleh lebih 

dari satu departemen. Misalnya, biaya yang terjadi pada Departemen  



Pembangkit Listrik namun biaya-biaya tersebut dinikmati oleh 

departemen lain yang ada di dalam perusahaan. 

4. Penggolongan Biaya sesuai dengan Perubahan terhadap Kegiatan atau Volume 

Perusahaan 

Dalam hubungan dengan tingkah laku terhadap perubahan volume 

perusahaan, biaya dikelompokkan menjadi: 

a. Biaya Variabel (Variable Cost) 

Biaya variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. Contoh: biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja langsung. 

b. Biaya Semi Variabel (Semi Variable Cost) 

Biaya semi variabel merupakan biaya yang berubah tidak sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung 

semua unsur baik unsur biaya tetap maupun unsur biaya variabel. 

c. Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar 

volume kegiatan tertentu. Misalnya biaya untuk gaji direktur  

5. Penggolongan Biaya atas Dasar Jangka Waktu pemanfaatannya 

Biaya yang digolongkan atas dasar waktu terbagi dalam dua golongan, yaitu : 

a. Pengeluaran Modal (Capital Expenditure) 

Pengeluaran modal adalah biaya-biaya yang dinikmati oleh lebih dari satu 

periode akuntansi, tapi tidak seluruhnya pengeluaran tersebut dibebankan 

dalam satu periode akuntansi melainkan kepada periode-periode yang 



menikmati manfaat pengeluaran tersebut. Contohnya: gedung, mesin, 

peralatan. 

b. Pengeluaran Penghasilan (Revenue Expenditure) 

Pengeluaran penghasilan adalah biaya-biaya yang hanya bermanfaat di 

dalam periode akuntansi dimana biaya yang dikeluarkan terjadi dan 

kemudian dibebankan sebagai biaya. Contoh: biaya iklan, biaya listrik, 

dan biaya tenaga kerja. 

 

2.2 Perhitungan Biaya Berdasarkan Aktivitas (Activity-Based Costing) 

Permintaan informasi akuntansi manajemen yang lebih akurat dan relevan 

telah mengarah pada perkembangan manajemen berdasarkan aktivitas. Hal 

tersebut didasari oleh ketidakpuasan terhadap kinerja dari akuntansi tradisional. 

Manajemen berdasarkan aktivitas adalah suatu pendekatan di seluruh sistem dan 

terintegrasi, yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas, 

dengan tujuan meningkatkan nilai untuk pelanggan dan laba sebagai hasilnya 

(Hansen dan Mowen 2004:11). 

Manajemen berdasarkan aktivitas menekankan kepada biaya berdasarkan 

aktivitas (ABC) dan analisis nilai proses. Biaya berdasarkan aktivitas dapat 

meningkatkan keakuratan mengalokasikan biaya dengan menelusuri biaya 

berbagai aktivitas sampai pada produk atau pelanggan yang menggunakan 

berbagai aktivitas tersebut. Sistem ABC juga menyediakan informasi tentang 

biaya berbagai aktivitas sehingga memungkinkan manajemen memfokuskan diri 

pada aktivitas – aktivitas yang memberikan peluang untuk melakukan 



penghematan biaya. Menurut Supriyono (1999:270), “ penghematan biaya yang 

ditawarkan dalam sistem ABC dapat dilakukan dengan cara menyederhanakan 

aktivitas, melaksanakan aktivitas dengan lebih efisien, dan meniadakan aktivitas 

yang tidak mempunyai nilai tambah.”  

2.2.1 Gambaran Umum Activity Based Costing (ABC) 

Activity Based Costing merupakan metode yang menerapkan konsep-

konsep akuntansi aktivitas untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produk 

ataupun harga jual yang lebih akurat. ABC adalah model ekonomi yang 

mengidentifikasi kelompok biaya (cost pool) atau pusat aktivitas (activity centers) 

dalam organisasi dan menetapkan (assign) biaya kepada cost driver berdasarkan 

jumlah setiap aktivitas yang digunakan (Akyol,et.al,2004). 

Pengertian Activity-Based Costing menurut Tunggal (1992:27) bahwa 

sistem ABC tidak hanya memberikan kalkulasi biaya produk yang lebih akurat, 

tetapi juga memberikan kalkulasi apa yang menimbulkan biaya dan bagaimana 

mengelolanya, sehingga sistem ABC juga dikenal sebagai sistem manajemen yang 

pertama. Menurut Suzzane byrne,et.al (2008) berpendapat bahwa ABC adalah 

prosedur yang memperbaiki akurasi dalam perhitungan biaya (costing) produk 

atau jasa, yang membantu manajer dalam memahami dan mengevaluasi 

bagaimana sumberdaya digunakan melewati rantai nilai perusahaan dalam 

mencapai keluaran strategi. 

Menurut Mulyadi (1993:34) memberikan pengertian ABC sebagai berikut:  

“Activity Based Costing merupakan metode penentuan Harga 
Pokok Produksi (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.”  
 
Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, 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. 

Menurut Mulyadi (1993:16-18), sistem ABC akan memberikan beberapa 

manfaat jika diterapkan dengan benar. Adapun manfaat penerapan sistem ini 

adalah: 

1. Memperbaiki mutu pengambilan keputusan 

Dengan informasi biaya produk yang lebih teliti, memungkinkan manajemen 

melakukan pengambilan keputusan yang salah dapat dikurangi terutama pada 

perusahaan yang menghadapi persaingan yang sangat tajam. 

2. Memberikan informasi biaya yang sesuai untuk pelaporan keuangan 

Sistem ABC mengidentifikasikan biaya overhead dengan kegiatan yang 

menimbulkan biaya tersebut, sehingga informasi biaya yang dihasilkan oleh 

sistem ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan 

layanan konsumen. 

3. Memberikan kemudahan dalam penentuan biaya relevan 

Oleh karena sistem ABC menyediakan informasi biaya yang dihubungkan 

dengan berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk, manajemen akan 

memperoleh kemudahan mengenai informasi yang relevan dengan 

pengambilan keputusan. 



Selain manfaat yang dapat diberikan dari penerapan ABC, ada beberapa 

penelitian yang kurang mendukung mengenai manfaat yang diberikan penerapan 

ABC. Salah satunya adalah penelitian Gordon dan Silvestre (1999) yang dikutip 

oleh Priyo (2005) menyatakan bahwa kinerja perusahaan yang mengadopsi ABC 

tidak berbeda secara signifikan dengan perusahaan yang tidak mengadopsi ABC. 

Selain itu frekuensi pertumbuhan modal dan akuisisi saham perusahaan tidak 

berbeda secara signifikan sebelum dan sesudah penerapan ABC, sehingga 

penerapan ABC tidak merangsang pasar secara positif untuk mengakuisisi saham 

perusahaan. Hal tersebut mengindikasikan ada beberapa situasi yang 

menyebabkan perhitungan ABC dan perhitungan tradisional memiliki hasil yang 

sama sehingga penerapan ABC dianggap sebagai pemborosan. Yaitu jika biaya 

yang tidak berkaitan dengan volume tidak signifikan, dan tidak adanya multi 

varian produk yang diproduksi (Carter,2002:506). 

Di samping keunggulan-keunggulan yang dapat diberikan dari penerapan 

sistem ABC, sistem ini juga terdapat kendala, yaitu: 

1. Tidak dapat diimpelementasikan dengan mudah pada semua jenis produk atau 

jasa 

2. Kurang pahamnya para pemakai sistem biaya tradisional sehingga enggan 

untuk menerapkan sistem ABC. 

Pada Activity-Based Costing meskipun pembebanan biaya-biaya overhead 

pabrik dan produk juga menggunakan dua tahap seperti pada akuntansi biaya 

tradisional, tetapi pusat biaya yang dipakai untuk pengumpulan biaya-biaya pada 

tahap pertama dan dasar pembebanan dari pusat biaya kepada produk pada tahap 



kedua sangat berbeda dengan akuntansi biaya tradisional (Cooper dan Kaplan, 

1991:269-270). 

2.2.2 Langkah-langkah Pembebanan Biaya Overhead dengan Sistem ABC  

Activity-Based Costing menggunakan lebih banyak cost driver bila 

dibandingkan dengan sistem pembebanan biaya pada akuntansi biaya tradisional. 

Sebelum sampai pada prosedur pembebanan dua tahap dalam Activity-Based 

Costing perlu dipahami hal-hal sebagai berikut:  

1. Cost Driver adalah suatu kejadian yang menimbulkan biaya. Cost Driver 

merupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya-biaya overhead. 

Faktor ini menunjukkan suatu penyebab utama tingkat aktivitas yang akan 

menyebabkan biaya dalam aktivitas-aktivitas selanjutnya.  

2. Rasio Konsumsi adalah proporsi masing-masing aktivitas yang dikonsumsi 

oleh setiap produk, dihitung dengan cara membagi jumlah aktivitas yang 

dikonsumsi oleh suatu produk dengan jumlah keseluruhan aktivitas tersebut 

dari semua jenis produk.  

3. Homogeneous Cost Pool merupakan kumpulan biaya dari overhead yang 

variasi biayanya dapat dikaitkan dengan satu pemicu biaya saja. Atau untuk  

dapat disebut suatu kelompok biaya yang homogen, aktivitas-aktivitas 

overhead secara logis harus berhubungan dan mempunyai rasio konsumsi 

yang sama untuk semua produk. 

Menurut Mulyadi (1993: 94), prosedur pembebanan biaya overhead 

dengan sistem ABC melalui dua tahap kegiatan:  

 



1. Tahap Pertama  

Pengumpulan biaya dalam cost pool yang memiliki aktivitas yang sejenis atau 

homogen, terdiri dari empat langkah :  

a. Mengidentifikasi dan menggolongkan biaya kedalam berbagai aktivitas  

b. Mengklasifikasikan aktivitas biaya ke dalam berbagai aktivitas, pada 

langkah ini biaya digolongkan ke dalam aktivitas yang terdiri dari empat 

kategori yaitu: Unit level activity costing, Batch related activity costing, 

product sustaining activity costing, facility sustaining activity costing.  

Level tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1) Aktivitas Berlevel Unit (Unit Level Activities) 

Aktivitas ini dilakukan untuk setiap unit produksi. Biaya aktivitas 

berlevel unit bersifat proporsional dengan jumlah unit produksi. 

Sebagai contoh, menyediakan tenaga untuk menjalankan peralatan, 

karena tenaga tersebut cenderung dikonsumsi secara proporsional 

dengan jumlah unit yang diproduksi. 

2) Aktivitas Berlevel Batch (Batch Level Activities) 

Aktivitas dilakukan setiap batch diproses, tanpa memperhatikan berapa 

unit yang ada pada batch tersebut. Misalnya, pekerjaan seperti membuat 

order produksi dan pengaturan pengiriman konsumen adalah aktivitas 

berlevel batch.  

3) Aktivitas Berlevel Produk (Produk Level Activities)  

Aktivitas berlevel produk berkaitan dengan produk spesifik dan 

biasanya dikerjakan tanpa memperhatikan berapa batch atau unit yang 



diproduksi atau dijual. Sebagai contoh merancang produk atau 

mengiklankan produk.  

4) Aktivitas Berlevel Fasilitas (Fasility level activities) 

Aktivitas berlevel fasilitas adalah aktivitas yang menopang proses 

operasi perusahaan namun banyak sedikitnya aktivitas ini tidak 

berhubungan dengan volume. Aktivitas ini dimanfaatkan secara 

bersama oleh berbagai jenis produk yang berbeda. Kategori ini 

termasuk aktivitas seperti kebersihan kantor, penyediaan jaringan 

komputer dan sebagainya. 

c. Mengidentifikasikan Cost Driver  

Dimaksudkan untuk memudahkan dalam penentuan tarif per unit cost 

driver.  

d. Menentukan Tarif per Unit Cost Driver  

Adalah biaya per unit cost driver yang dihitung untuk suatu aktivitas. Tarif 

per unit cost driver dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

Tarif per unit Cost Driver = Jumlah Biaya Setiap Aktivitas / Total aktivitas 

Cost Driver 

2. Tahap Kedua  

Penelusuran dan pembebanan biaya aktivitas ke masing-masing produk yang 

menggunakan cost driver. Pembebanan biaya overhead dari setiap aktivitas 

dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

BOP yang dibebankan = Tarif per unit cost driver X cost driver yang dipilih 

 



2.3 Strategi Bersaing 

Strategi bersaing adalah pencarian akan posisi bersaing yang 

menguntungkan di dalam suatu industri. Strategi bersaing bertujuan menegakkan 

posisi yang menguntungkan dan dapat dipertahankan terhadap kekuatan-kekuatan 

yang menentukan persaingan industri. Hal yang mendasari pemilihan strategi  

adalah daya tarik atas kemampuan perusahaan menciptakan laba dalam jangka 

panjang. Pemilihan strategi tersebut dalam rangka menciptakan dan 

mempertahankan keunggulan kompetitif. Menurut Hax dan Majluf (1995) dalam 

Budiwibowo dan Ikhsan (2003) strategi yang diterapkan agar bisa tetap bertahan 

adalah strategi yang disesuaikan dengan core competencies yang dimiliki 

perusahaan. 

2.3.1 Keunggulan Kompetitif 

 David (2006:11) mendefinisikan keunggulan kompetitif sebagai segala 

sesuatu yang dilakukan dengan sangat baik oleh sebuah perusahaan dibandingkan 

dengan pesaingnya. Menurut Hansen dan Mowen (2006:487) keunggulan 

kompetitif adalah, 

“Creating costumer value for the same or lower cost than offered 
by competitors or creating equivalent value for lower cost than 
offered by competitors” 

 
Keunggulan kompetitif berkembang dari nilai yang mampu diciptakan oleh 

sebuah perusahaan untuk pembelinya atau dengan kata lain menciptakan nilai 

pelanggan yang lebih baik dari para pesaing.  

 

 



Pendapat lainnya diungkapkan oleh Porter (1985:3) sebagai berikut:  

“Value is what a buyer willing to pay, and superior value system 
from offering lower prices than competitors for equivalent benefit 
or providing unique benefit that more than offset a higher price” 

 
Berarti yang harus diciptakan perusahaan adalah sebuah keunggulan, baik dalam 

harga atau manfaat dibandingkan dengan pesaingnya yang mampu memberikan 

nilai bagi pelanggan. Nilai bagi pelanggan sendiri adalah selisih biaya antara apa 

yang pelanggan terima (realisasi untuk pelanggan) dengan apa yang pelanggan 

serahkan (hal yang dikorbankan pelanggan). 

Michael E. Porter dalam tiga bukunya—Competitive Strategy (Free 

Pass,1980),  Competitive Advantage (Free Pass,1985) Competitive Advantage of 

Nations (Free Pass,1989)—sebagaimana dikutip David (2006:247), mengajukan 

beberapa alternatif strategi kompetitif yang muncul dari karakteristik dasar 

seorang konsumen. Tujuan dari strategi kompetitif ini adalah mengunci gerak 

pesaing dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik sesuai harapan 

dan keinginan konsumen. Porter menyebutnya sebagai strategi generik.  

Strategi yang memungkinkan organisasi mendapat keunggulan kompetitif 

yang berkesinambungan ada tiga, yaitu: (1) strategi kepemimpinan biaya, 

memproduksi barang standar pada biaya per unit yang sangat rendah untuk 

konsumen yang sensitif terhadap harga; (2) strategi diferensiasi, strategi yang 

bertujuan memproduksi barang dan jasa yang dianggap unik oleh industri dan 

ditujukan kepada pelanggan yang relatif tidak sensitif terhadap harga; (3) fokus, 

memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan sekelompok kecil 

pelanggan. Dalam mengembangkan dan mengidentifikasi strategi-strategi superior 



yang akan menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan penggunaan 

data biaya sangat diperlukan. 

2.3.2 Cost Leadership 

Menurut Porter (1985:12), keunggulan biaya barangkali merupakan 

strategi generik yang paling jelas diantara ketiga strategi generik. Strategi ini 

menekankan pada pembuatan produk dengan biaya per unit yang rendah untuk 

konsumen yang sangat memperhatikan harga. Sementara Menurut Hansen dan 

Mowen (2006:488) strategi keunggulan biaya atau kepemimpinan biaya adalah 

memberikan nilai yang sama atau lebih baik kepada pelanggan dengan harga lebih 

rendah daripada yang diberikan pesaing. 

Menurut Porter (2008) strategi cost leadership ini mempunyai dua macam 

strategi turunannya, yaitu (1) produk dijual dalam rata-rata harga industri untuk 

meraih keuntungan yang lebih besar dari pesaing dan (2) produk dijual di bawah 

rata-rata harga industri untuk meraih market-share yang lebih luas.  

Jadi dapat disimpulkan, dalam strategi ini badan usaha diupayakan untuk 

menjadi pemimpin berkaitan dengan penetapan harga atau dengan kata lain badan 

usaha mempunyai biaya yang relatif rendah terhadap pesaingnya. Meskipun mutu, 

pelayanan dan bidang-bidang lainnya tidak dapat diabaikan, sambil mendapatkan 

laba yang cukup memuaskan. Memiliki biaya yang rendah memungkinkan 

perusahaan untuk tetap mendapat laba pada masa-masa persaingan ketat. Pangsa 

pasarnya yang tinggi memberikan kekuatan penawaran yang menguntungkan 

terhadap pemasoknya karena perusahaan membeli dalam jumlah besar. Harga 

yang murah juga berfungsi sebagai hambatan pesaing untuk masuk ke dalam 



industri, dan hanya sedikit yang dapat menandingi keunggulan biaya 

kepemimpinan.   

Menurut Porter (1985:98) untuk mencapai keunggulan biaya harus melalui 

dua cara, yaitu:  

1. Mengendalikan penentu biaya. Perusahaan dapat mencapai keunggulan dalam 

kaitannya dengan penentu biaya aktivitas, yang mewakili proporsi signifikan 

dari biaya total. 

2. Mengkonfigurasikan ulang rantai nilai. Badan usaha dapat melakukan dengan 

cara yang berbeda dan lebih efisien untuk mendesain, memproduksi, 

mendistribusi atau memasarkan produk. 

2.3.3 Value Chain 

Manajemen dapat menggunakan pendekatan rantai nilai dalam 

pembebanan biaya untuk pengambilan keputusan jangka panjang atau analisis 

tingkat laba strategis. Analisis rantai nilai (value chain) memperhitungkan biaya  

mulai dari kegiatan merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, 

mendistribusikan, dan melayani produk. 

Menurut Porter (1985:36), Value Chain adalah:  

“Every firm is a collection of activities that are performed to 
design, market, deliver, and support its product. All these activities 
can be represented using a Value Chain” 
 
Hansen dan Mowen (2006:489) mendefiniskan value chain sebagai 

berikut: 

“The Industrial Value Chain is the linked set of value-creating 
activities from basic raw materials to the disposal of the finished 
product by end-use costumers” 
 



Menurut Shank dan Govindarajan (1993: 13), value chain didefinisikan 

sebagai berikut: 

“The Value Chain for any firm in any business is the linked set of 
value-creating activities all the way form basic material sources 
for component supplier through to the ultimate end-use product 
delivered into the final consumers” 

 
Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa value chain merupakan 

kumpulan dari semua aktivitas-aktivitas untuk membuat nilai bagi pelanggan yang 

dilakukan oleh perusahaan mulai dari bahan baku sampai produk diterima 

konsumen. Oleh karena itu untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan 

kompetitif, suatu perusahaan harus memahami seluruh rantai nilai. Tidak hanya 

bagian dimana mereka beroperasi tetapi juga mengumpulkan informasi dari luar 

perusahaan. 

Value chain ini memperlihatkan nilai total yaitu harga jual produk yang 

terdiri atas biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas nilai dan margin. 

Aktivitas nilai ini merupakan balok-balok pembangun yang digunakan oleh badan 

usaha untuk menciptakan produk yang bernilai bagi para pembelinya. Perusahaan 

menciptakan nilai tambah untuk konsumen dengan melakukan aktivitas-aktivitas 

nilai lebih baik dari pesaingnya. Nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas 

tersebut merupakan harga yang akan dibayar oleh konsumen. Jika harga yang 

dibayar lebih tinggi daripada total biaya yang dikeluarkan oleh seluruh aktivitas 

maka perusahaan akan menghasilkan keuntungan atau semakin tinggi perbedaan 

antara harga dengan biaya maka akan semakin tinggi margin yang didapat. 

Secara keseluruhan analisis value chain merupakan alat analisis untuk 

memahami dan mengidentifikasi rantai nilai suatu produk yang mulai dari 



pemasok, manufaktur, pemasaran, serta penanganan purnajual ke dalam aktivitas 

relevan yang bersifat strategis. Aktivitas-aktivitas mulai dari tahap pemasok, 

manufaktur, dan konsumen terjadi secara terpisah, namun aktivitas tersebut 

mempunyai suatu hubungan, yaitu pembentukan nilai pada produk. Analisis value 

chain merupakan analisis aktivitas-aktivitas yang menghasilkan nilai, baik yang 

berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.  

Hubungan antara aktivitas-aktivitas yang berasal dari dalam perusahaan 

membentuk rantai nilai internal (Hansen dan Mowen 2006:493). Gambar 2.2 

menggambarkan hubungan tersebut di dalam perusahaan. Kegiatan rantai nilai ini 

bermula dari sebelum berproduksi sampai sesudah produksi. Pemahaman akan 

rantai nilai internal berguna untuk mengurangi biaya dan meningkatkan nilai bagi 

pelanggan.  

Gambar 2.2  
Kegiatan Rantai Nilai Dalam Perusahaan 

 

Dalam kegiatan menambah nilai bagi pelanggan perusahaan tidak hanya 

memperhitungkan kegiatan di dalam, akan tetapi juga tidak terlepas dari kegiatan 

di luar perusahaan. Menurut Agus Widarsono dalam tulisannnya mengenai 

pengembangan 

disain 

pelayanan 

pendistribusian distribusi 

pemasaran 

Sumber: Hansen dan Mowen (2006:494) 



strategic value chain analysis, aktivitas yang dilakukan di luar perusahaan dapat 

dibedakan menjadi aktivitas yang berasal dari hubungan dengan pemasok 

(Supplier Linkages) dan aktivitas yang berasal dari hubungan dengan konsumen 

(Consumer Linkages) baik distribusi maupun penanganan purna jual.  

Hubungan dengan pemasok dapat meningkatkan keunggulan kompetitif 

perusahaan, baik dalam hal pengurangan cost atau peningkatan kualitas. 

Sementara hubungan dengan konsumen dapat membedakan antara perusahaan 

yang mampu menguasai pasar dengan perusahaan yang gagal melalui tingkat 

kepuasan pelanggan. Menurut Hansen dan Mowen (2006:496) perusahaan tidak 

dapat mengabaikan interaksi antara kegiatan rantai nilai perusahaan tersebut 

dengan rantai nilai dari pemasok dan pembelinya. Pemasok memberikan masukan 

dan sebagai kosekuensinya, dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap 

kepemimpinan biaya dan strategi diferensiasi. Hal yang sama juga berlaku bagi 

pelanggan. Pelanggan dapat memiliki pengaruh penting pada biaya dan posisi 

diferensiasi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode 

deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Indriantoro dan Supomo 

(2002:12) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan 

sosial berdasarkan kondisi realistis yang holistis, kompleks dan rinci. Penelitian 

kualitatif secara keseluruhan merupakan suatu multi metode dalam satu fokus, 

yang melibatkan suatu pendekatan intepretif dan wajar terhadap setiap pokok 

permasalahannya (Salim, 2001:5). Menurut Bogdan dan Taylor (1975, dalam 

Sahputra, 2009) metode penelitian kualitatif adalah prosedur penenlitian yang 

menghasilkan kata- kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dilakukannya dengan memahami kajian pustaka, data dan angka sehingga 

realitas dapat dipahami dengan baik. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan 

studi kasus dikarenakan metode ini memusatkan pada pemecahan masalah aktual 

yang sedang berlangsung saat ini di lokasi penelitian. Pengertian metode 

deskriptif menurut Indriantoro dan Supomo (2002:88) adalah penelitian terhadap 

fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek berupa: 

individu, organisasional, industri, atau prespektif yang lain. Sedangkan pengertian 

studi kasus adalah suatu studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci dan 



mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau 

fenomena yang bersifat kontemporer (Bungin, 2007:20).  

Metode penelitian ini akan membahas dan menganalisis masalah 

berdasarkan kondisi yang sebenarnya yang terjadi di objek penelitian. Data yang 

diperoleh selama penelitian akan diolah, dianalisis, diproses lebih lanjut dengan 

dasar teori yang ada dan telah dipelajari. Selain itu, penelitian ini menjelaskan 

fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan 

menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Sedangkan tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki. 

 

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

Adapun objek yang penulis teliti adalah biaya dikeluarkan untuk menciptakan 

keunggulan kompetitif pada tiga perusahaan rokok golongan tiga di Malang. Kota 

Malang dipilih menjadi lokasi penelitian karena Kota Malang merupakan salah 

satu pusat industri pengolahan hasil tembakau. Selain itu, jumlah perusahaan 

rokok di Malang yang cukup banyak juga menjadi penyebab.  

Perusahaan rokok di Malang Raya pada akhir 2010 mencapai 203 

perusahaan yang tercatat di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai 

(KPPBC) Malang Raya. Dari jumlah  tersebut penulis memilih perusahaan rokok 

yang  termasuk ke dalam golongan tiga (III), yaitu perusahaan rokok yang 



memproduksi rokok Sigaret Kretek Tangan tidak lebih dari 500 juta batang per 

tahun. Dalam golongan ini, strategi yang banyak digunakan oleh perusahaan-

perusahaan rokok adalah menjual rokok dengan harga murah. Namun, tidak 

banyak perusahaan rokok yang memiliki pencatatan dan perhitungan mengenai 

biaya, harta, pendapatan, hutang dan harga jual.  

Setelah dilakukan observasi pendahuluan, penulis memutuskan untuk 

memilih PR Djagung Padi, PR Putra Gemilang, PR Dolar Prima  sebagai tempat 

penelitian. Alasan penulis memilih tiga perusahaan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan tersebut tergolong perusahaan rokok golongan tiga (III) yang 

merupakan PKP ( Penghasilan Kena Pajak ) 

2. Jumlah merek rokok yang dikeluarkan setiap perusahaan berbeda 

3. Menggunakan strategi yang sama, menjual rokok dengan harga murah 

4. Pencatatan dan perhitungan mengenai biaya, harta, pendapatan, hutang telah 

dilakukan perusahaan secara rutin  

 

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber 

data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) (Indriantoro 

dan Supomo, 2002:146). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan selama pra proses produksi, proses 



produksi, dan pasca proses produksi seperti biaya produksi, data tenaga kerja, 

bahan baku dan segala biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang diperoleh 

melalui metode dokumentasi.  

Sedangkan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melaui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain) (Indriantoro dan Supomo, 2002:147). Data sekunder dalam penelitian 

ini adalah data berupa informasi dari fungsi yang terkait dengan penentuan harga 

pokok produksi, harga jual, gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah 

pendirian, lokasi dan kondisi geografis, struktur organisasi, dan sebagainya yang 

berkaitan dengan perusahaan. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik 

untuk pengumpulan data. Teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan ini terdiri dari: 

a. Observasi, yaitu pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda), 

atau kejadian sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan 

individu-individu yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 2002:157). Data 

hasil dari observasi termasuk ke dalam jenis data primer. 

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dalam metode survei yang 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian 

(Indriantoro dan Supomo, 2002:152). Data dari hasil wawancara temasuk 

ke dalam jenis data primer. 



c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002:206). Data ini termasuk 

dalam jenis data sekunder. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku 

referensi, majalah, dan artikel yang berhubungan dengan topik pembahasan 

skripsi ini. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data 

sekunder yang akan mendukung dalam penelitian. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakaan metode trianggulasi, 

yaitu metode kuantitatif dan kualitatif digunakan secara bersamaan (Bungin, 

2007:198). Dalam penelitian ini metode kuantitatif sebagai fasilitator kualitatif. 

Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung dan mengukur angka-angka 

yang diproses untuk dapat memperoleh persentase yang diklasifikasikan untuk 

memperoleh data unit. Sedangkan analisis kualitatif dimaksudkan untuk 

mendukung dan mempertegas dari hasil perhitungan secara kuantitatif, yang 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan untuk memperoleh 

kesimpulan. (Arikunto, 2002:245).  

Selain kedua metode di atas, penulis menggunakan pula metode 

komparatif. Metode komparatif lebih ditempatkan sebagai prosedur hasil reduksi 

data atau pengolahan data guna memantapkan keterandalan bangunan konsep, 



kategori, generalisasi atau teori beserta keseluruhan temuan penelitian sehingga 

benar-benar padu dengan data maupun dengan kenyataan (Bungin, 2007:72). 

Dalam penelitian ini metode komparatif digunakan untuk melakukan 

perbandingan-perbandingan antar objek penelitian dan dasar untuk melakukan 

analisis data. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengolah dan menganalisis data 

adalah sebagai berikut: 

1. Melihat perlakuan terhadap biaya yang terjadi di perusahaan selama ini 

2. Melakukan penghitungan biaya menggunakan metode ABC. 

3. Melakukan perbandingan antara perhitungan biaya menggunakan metode 

ABC dengan biaya yang terjadi selama ini dan harga jual yang ditetapkan 

perusahaan. 

4. Melakukan penghitungan tingkat konsumsi biaya. 

5. Membuat perbandingan tingkat konsumsi biaya di tiap-tiap perusahaan rokok 

untuk mengetahui efisiensi suatu produk ataupun perusahaan. 

6. Membuat perbandingan antar merek rokok untuk mengetahui merek rokok 

yang paling kompetitif baik dari besarnya biaya, selisih biaya dengan harga 

jual, maupun tingkat konsumsi biaya. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Profil Objek Penelitian 

 Perusahaan yang dijadikan objek penelitian yaitu perusahaan rokok 

golongan tiga yang terdapat di wilayah Kota Malang. Penggolongan tersebut 

diklasifikasi sesuai dengan jumlah produksi rokok setiap tahunnya. Objek 

penelitian berjumlah tiga perusahaan, dipilih perusahaan yang sehat secara 

produksi atau telah berproduksi secara berkala. Adapun perusahaan tersebut 

adalah : 

1. PR DJAGUNG PADI 

Nama   : PR Djagung Padi 

Alamat            : Jl Ki Ageng Gribig No 316 Kecamatan Kedungkandang,   

Kota Malang 

Pemilik   : Hj Mas’amah 

Produk   : Djagung Hijau dan Djagung Coklat   

Jumlah Pekerja  : 325 pekerja ( 287 orang giling dan packing )   

Area Pemasaran : Caruban, Madura, Probolinggo, Lumajang, Malang 

2. PR PUTRA GEMILANG 

Nama  : PR Putra Gemilang 

Alamat  : Jl Raya Mulyorejo No 93 Kecamatan Mulyorejo, Kota  

     Malang 



Pemilik  : Sudarmadji 

Produk  : Sam Sung, Sam Sung Black, Sabuk Mas 

Jumlah Pekerja : 172 pekerja ( 146 orang giling dan packing ) 

Pemasaran  : Medan, Sumatera, Madura 

3. PR DOLAR PRIMA UTAMA 

Nama   : PR Dolar Prima Utama 

Alamat   : Jl Mayjen Sungkono 41 Kecamatan Kedungkandang, Kota  

     Malang 

Pemilik  : H Iswayudi 

Produk  : D One 16, D One Clas A, French 

Jumlah Pekerja : 455 pekerja ( 386 orang giling dan packing )   

Pemasaran  : Padang, Kalimantan 

4.1.2 Kegiatan Objek Penelitian 

4.1.2.1  Proses Produksi Perusahaan 

Proses produksi adalah rangkaian kegiatan terpadu dan berjalan 

berkaitan dengan pengolahan sumber daya berupa masukan (input) menjadi 

produk (output) dalam jangka waktu penyelesaian tertentu. Bahan baku dan 

bahan penolong yang dipergunakan untuk memproduksi rokok adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Daftar Bahan Baku dan Bahan Penolong 

Bahan baku 1. Tembakau 
2. Cengkeh 
3. Saos (flavor) 

Bahan penolong 1. Kertas foil (aluminium)  
2. Karton bal  
3. Plastik opp 
4. Etiket 



5. Ambri 
6. Kertas slof 
7. Lem 
8. Kertas bal 
9. Elemen (sealer) 
10. Pita Cukai 

    Sumber: observasi langsung 

1. Bahan Baku Utama  

 Bahan baku utama adalah bahan baku yang berhubungan langsung atau 

bahan dasar yang harus dipenuhi  dalam memproduksi rokok, yang 

terdiri dari : 

� Tembakau 

  Tembakau yang digunakan adalah tembakau rajangan dan 

tembakau krosok. Daun tembakau kering sebelun siap untuk dijadikan 

bahan baku rokok memerlukan proses pengolahan yang panjang dan 

rumit yaitu dimulai dari perajangan, pemisahan gagang, pembersihan 

dan dijaga standar kelembapan dari masing-masing jenis, hingga 

dikemas dalam kemasan khusus untuk disimpan di gudang dalam kurun 

waktu maksimal 5 tahun dan minimal 2 tahun. 

� Cengkeh  

  Cengkeh merupakan bahan baku utama bagi rokok kretek , 

penggunaan bahan baku ini memerlukan teknik pemilihan, pemrosesan 

yang rumit, penyimpanan secara khusus dalam kurun waktu maksimal  5 

tahun dan minimal 2 tahun. 

 

 

 



� Saos  

  Saos digunakan untuk mengharumkan dan melembutkan rokok 

sekaligus bahan yang berfungsi untuk menentukan rasa dan aroma 

produk rokok yang dihasilkan. 

2. Bahan Penolong 

 Bahan penolong adalah bahan baku yang berfungsi sebagai bahan 

penunjang untuk memperlancar proses prosuksi dan menambah kualitas 

agar menjadi  lebih baik dan mudah dipakai, tahan lama serta 

mempermudah dalam pendistribusian, terdiri dari : 

� Kertas Ambri  

  Bahan ini digunakan untuk membungkus tembakau yang sudah 

dicampur cengkeh dan saos untuk menjadi sebatang rokok . Pada kertas 

ini biasanya sudah terdapat lukisan merk rokok dan dipotong sedemikian 

rupa untuk memudahkan proses pelintingan. 

� Kertas Etiket 

  Bahan ini digunakan sebagai pembungkus luar rokok (pack) 

dimana setiap etiket/pack terdapat batang rokok yang telah disortir 

terlebih dahulu. Kertas pembungkus ini terdapat gambar/logo dan tulisan 

merk rokok dari yang bersangkutan. 

� Kertas Kaca / Plastik Opp 

  Bahan ini digunakan sebagai pembungkus rokok setelah etiket, 

dengan tujuan untuk melindungi etiket agar tidak kotor atau basah 

sehingga kualitas rokok tetap terjaga. 



� Bungkus pres 

  Bahan ini terbuat dari kertas minyak yang berfungsi untuk 

membungkus rokok  dalm kemasan pak dalam 1 pres. 

� Kertas kraft / karton bal 

  Bahan ini digunakan sebagai pembungkus rokok ke dalam setiap 

bal yang berisikan 10 pres atau 20 slof. 

� Lem perekat 

  Bahan ini digunakan sebagai bahan perekat kertas ambri yang 

digunakan untuk melinting hingga menjadi sebatang rokok. Lem perekat 

juga digunakan sebagai perekat pada proses pengemasan. 

� Bandrol atau pita cukai 

  Bahan ini adalah bukti pembayaran pungutan negara atas barang 

kena cukai yakni tarif cukai dimana dalam pita cukai tertera ketetapan 

pemerintah yang merupakan harga eceran setiap bungkus rokok dan tarif 

cukai yang ditempelkan di atas pembungkus rokok. 

� Elemen (sealer) 

  Bahan ini digunakan untuk merekatkan plastik atau kertas kaca 

pembungkus rokok. 

4.1.2.2  Kegiatan Lainnya 

Kegiatan lainnya adalah kegiatan yang dilakuakan perusahaan di 

luar proses produksi. Kegiatan lain yang menjadi bahan penelitian adalah 

kegiatan pemasaran meliputi promosi dan saluran distribusi, serta kegiatan 



administrasi umum. Kondisi dari tiap-tiap perusahaan yang menyangkut 

kegiatan lainnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 
Daftar Kegiatan Lainnya 

No NAMA PR 

BENTUK 

KEGIATAN 

SUB-

KEGIATAN KONDISI UMUM 

1 PR 
DJAGUNG 
PADI 

Pemasaran Promosi Promosi dilakukan melalui media elektronik 
berupa radio ( 8 kali ) serta media cetak berupa 
poster ( 840 kali ), spanduk ( 125 kali ) dan kaos ( 
24 kali ) 

Distribusi Perusahaan menggunakan jasa agen untuk 
memasarkan produknya untuk daerah pemasaran 
di luar malang, sedangkan untuk daerah 
pemasaran di Malang perusahaan langsung ke 
retail. 

Administrasi 
dan Umum 

 Kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 
menujang operasional perusahaan  

2 PR PUTRA 
GEMILANG 

Pemasaran Promosi Promosi dilakukan melalui media cetak berupa 
spanduk ( 70 kali ), pamflet ( 440 kali ), dan stiker 
( 300 kali ) 

Distribusi Perusahaan menggunakan jasa agen untuk 
memasarkan produknya di semua daerah 
pemasaran 

Administrasi 
Umum 

 Kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 
menujang operasional perusahaan  

3 PR DOLAR 
PRIMA 

Pemasaran Promosi Promosi dilakukan melalui media elektronik 
berupa radio ( 12 kali ) serta media cetak berupa 
poster, spanduk , dan   baliho ( 1500 kali ) 

Distribusi Perusahaan menggunakan jasa agen untuk 
memasarkan produknya di semua daerah 
pemasaran 

Administrasi 
Umum 

Kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 
menujang operasional perusahaan  

Sumber : wawancara 

4.1.3 Alur dan Tahapan Produksi 

Proses produksi yang dilakukan mulai dari bahan baku hingga menjadi 

produk jadi (rokok) melalui beberapa tahapan. Alur produksi dan tahapan-tahapan 

produksi tersebut digambarkan sebagai berikut: 

1. Tahap Pengolahan Bahan Baku 

Bahan baku utama yang harus diolah terdiri dari tembakau, cengkeh, dan saos. 

Cara pengolahan bahan baku utama adalah sebagai berikut : 



• Tembakau 

Tembakau merupakan bahan utama dari produksi rokok. Tembakau yang 

digunakan adalah tembakau rajangan atau tembakau krosok. Tembakau 

sebelum  siap dipakai sebagai bahan baku harus diolah terlebih dahulu. 

Tembakau yang didapat dari pemasok yang berasal dari beberapa daerah 

diberi tanda daerah asal, kualitas, tahun panen, dan berat tembakau. Tembakau 

tersebut ditimbang dan dicampur sesuai dengan perbandingan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Setelah itu dilakukan penjemuran tembakau 

selama beberapa jam, masing-masing perusahaan mempunyai perbedaan. 

Tembakau yang telah dijemur akan menjadi kering, kemudian dilakukan 

penguraian dengan mesin hingga tembakau terurai  sehingga kotoran dan debu 

yang melekat pada tembakau hilang. Tembakau yang sudah bersih 

dimasukkan ke dalam mesin perajang untuk dipotong menjadi potongan-

potongan kecil. Kemudian tembakau di ayak sampai mendapat ukuran yang 

dtetapkan menjadi standar perusahaan dan tembakau siap dicampur. 

• Cengkeh  

Cengkeh yang berasal  dari berbagai daerah dicampur dan direndam dalam 

air selama waktu yang ditentukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menghilangkan rasa pahit dan getir yang terkandung dalam cengkeh serta 

menghilangkan kadar minyak yang terkandung di dalamnya. Setelah 

direndam, cengkeh dikeringkan dan dijemur sampai benar-benar kering. 

Pengeringan ini dilakukan dengan tujuan untuk menambah aroma pada rokok 

dan juga menjaga agar rokok yang sudah jadi tidak mudah rusak. Setelah 



kering, cengkeh tersebut dimasukkan ke dalam mesin perajang cengkeh untuk 

dirajang dan dipotong  menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian cengkeh 

di ayak sampai menghasilkan ukuran yang menjadi standar perusahaan dan 

cengkeh tersebut siap dicampur.  

2. Tahap Pencampuran Bahan Baku 

Dalam proses ini masing-masing bahan baku ditimbang sesuai dengan takaran 

yang telah ditetapkan masing-masing perusahaan. Kemudian bahan-bahan 

tersebut dicampur secara merata dengan mendapatkan rasa yang diinginkan 

melalui pengetesan rasa. Bahan-bahan yang telah tercampur tersebut 

didiamkan terlebih dahulu selama 1-2 hari di dalam tempat tertutup agar rasa 

dari hasil pencampuran dapat merata. Proses ini masih mengubah barang 

mentah menjadi barang setengah jadi, biasanya disebut setelan atau tembakau 

siap giling (TSG). 

3. Tahap Pelintingan  

Hasil dari pencampuran tembakau rajangan, cengkeh, dan saos yang telah 

menjadi setelan atau tembakau siap giling (TSG) kemudian dilakukan proses 

pelintingan, yaitu setelan tersebut dilinting menjadi batangan rokok dengan 

menggunakan mesin pelinting yang terbuat dari kayu dan digerakkan oleh 

manusia. Setelah itu hasil lintingan tersebut dirapikan menggunakan gunting 

sehingga diperoleh batangan rokok yang mempunyai ukuran sama. 

4. Tahap Penyortiran 

Setelah proses pelintingan selesai, maka tahap selanjutnya dilakukan 

penyortiran untuk memilih dan memisahkan batang rokok yang telah  



memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Batang-batang rokok yang 

terpilih akan diteruskan ke bagian pengepakan, sedangkan hasil lintingan 

rokok yang tidak sesuai dengan standar akan dibongkar untuk dilakukan 

pelintingan ulang.  

5. Tahap Pengepakan 

Dalam tahap ini batang rokok yang telah memenuhi kelayakan penyortiran 

akan di masukkan dan di kemas dalam bungkus rokok (pack). Setiap pack 

berisikan 10 batang rokok atau 12 batang rokok. Kemudian pack- pack 

tersebut ditempeli pita cukai  sebelum dimasukkan dalam slof. Setiap slof 

berisikan 10 pack. Terakhir slof-slof tersebut di masukkan dalam karton box 

yang siap dikirim untuk dijual. 

6. Tahap Penyimpanan / Penggudangan 

Tahapan terakhir dalam proses produksi rokok adalah penyimpanan dalam 

gudang. Produk rokok yang telah di kemas dalam karton box yang rapi akan 

diserahkan ke bagian gudang untuk disimpan sebagai barang jadi. Biasanya 

barang jadi tersebut disimpan dalam gudang selama +/- 24 jam terlebih dahulu  

baru kemudian dapat dipasarkan. Hal ini agar tembakau, cengkeh, dan saos 

dapat meresap secara merata hingga kualitas rokok tersebut menjadi lebih baik 

dan aromanya lebih nikmat.  

4.1.4 Laporan Laba-Rugi Objek Penelitian 

Laporan laba-rugi merupakan salah satu laporan keuangan yang dibuat 

oleh perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini merupakan proyeksi 

keuangan perusahaan serta memberikan gambaran mengenai kegiatan yang 



dilakukan perusahaan pada suatu periode. Dalam penyusunan laporan laba rugi 

terdapat dua komponen utama yaitu pendapatan dan biaya. Total biaya merupakan 

dasar perusahaan dalam pengambilan keputusan, salah satunya penentuan harga 

jual. Biaya per unit ditambah dengan keuntungan yang diharapkan merupakan 

harga jual dari perusahaan. Laporan laba-rugi ketiga objek penelitian dapat dilihat 

dalam lampiran penelitian. 

Dari laporan laba-rugi juga dapat diketahui biaya-biaya yang termasuk 

biaya produksi, biaya penjualan, biaya administrasi dan umum. Dalam 

perhitungan harga jual per produk diperlukan tidak hanya biaya langsung, 

melainkan memperhitungkan juga biaya-biaya tidak langsung. Apabila 

dibandingkan biaya langsung yang dapat dialokasikan dengan tepat ke dalam tiap 

produk, biaya tidak langsung ini terkadang sulit untuk dialokasikan dengan baik 

ke dalam tiap produk. Biaya-biaya yang termasuk ke dalam kategori biaya 

langsung dalam industri rokok kretek tangan adalah biaya pemakaian bahan baku, 

bahan pembantu, dan tenaga kerja langsung. Sisanya dikategorikan biaya tidak 

langsung. 

4.1.5 Jumlah Produksi Objek Penelitian Tahun 2009 

 Dalam melakukan perhitungan biaya per produk, terdapat biaya yang 

bersifat tetap dan biaya variabel. Besarnya biaya variabel sangat bergantung pada 

besarnya jumlah unit diproduksi. Berikut ini adalah jumlah produksi dari tiap-tiap 

objek penelitian per produk dalam satuan batang, pak, slof, pres dan bal : 

 

 



Tabel 4.3 
Jumlah Produksi Rokok 

Tahun 2009 
Nama Perusahaan Merk batang pak slof pres bal 

PR Djagung Padi Djagung Hijau 31,453,399 3,145,340 - 157,267 15,727 

Djagung Coklat 64,007,922 5,333,994 533,399 - 26,670 

Total 95,461,321 8,479,333 533,399 - 42,397 

PR Putra Gemilang Sam Sung Black 56,987,319 4,748,943 474,894 - 23,745 

Sam Sung 13,788,329 1,149,027 114,903 - 5,745 

Sabuk Mas 9,974,775 997,478 - 49,874 4,987 

Total 80,750,423 6,895,448 589,797 - 34,477 

PR Dolar Prima D One Mild 78,874,625 4,929,664 492,966 - 24,648 

D One Clas A 24,189,354 2,015,780 201,578 - 10,079 

French 17,295,622 1,729,562 - 86,478 8,648 

Total 120,359,601 8,675,006 694,544 - 43,375 
Sumber : dokumen perusahaan 

4.1.6 Biaya Tidak Langsung Perusahaan Objek Penelitian Tahun 2009 

 Berdasarkan laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan 

yang menjadi objek penelitian yang termasuk biaya tidak langsung adalah : 

Tabel 4.4 
Daftar Biaya Tidak Langsung 

Beban Operasional Selep   Beban Penyusutan Mebel dan Inventaris 
 Ongkos Angkut dan BBM Produksi   Beban PAM 
 Kerugian Piutang   Beban Sewa Rumah 
 Beban Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Pabrik   Beban Administrasi dan Bunga Bank 
 Beban Penyusutan  Mesin    Beban Advertensi 
 OPS Penjualan   Sewa, KEUR kendaraan, Lembur, BBM, Parkir  
BBM Kanvaser   Beban Gaji  
 Beban Makan Minum Kanvaser   Tunjangan dan THR 
 Beban Iklan   Konsumsi dan Minuman Karyawan 
 Sponsor   Beban Perlengkapan Kantor  
 Bonus Grosir   Beban ASTEK  
 Gaji Pemasaran   Beban Listrik Umum  
 Tunjangan Pemasaran   Beban Telepon+ 
 Beban Pemeliharaan Kendaraan Produksi   Beban Pulsa dan HP  
 Beban Penyusutan Bangunan   Beban Jasa Konsultan   
 Beban Penyusutan Kendaraan   Beban Perjalanan Dinas  
 Beban Penyusutan  Peralatan   Beban BBM Umum  
 Beban Gaji Mandor dan Pengadukan   Beban Sumbangan  
 Beban Listrik   Beban Keamanan  
 Beban Pemeliharaan Kendaraan   Beban Lain-Lain  
Sumber: wawancara dan dokumen perusahaan (diolah) 



4.1.7 Biaya per Unit dan Harga Jual Menurut Objek Penelitian  

1.  PR Djagung Padi 

Selama ini PR Djagung Padi dalam menentukan harga jual produknya telah 

memiliki perhitungan dengan cara menjumlahkan semua komponen biaya per 

unit yang terjadi sehingga mendapatkan total biaya per unit. Kemudian total 

biaya ditambahkan dengan estimasi laba per unit sehingga mendapatkan harga 

jual per unit, namun perusahaan tidak menunjukkan perincian dari masing-

masing komponen pembentuk biaya produksi. Dalam perusahaan ini terdapat 

2 merk rokok yang diproduksi yakni Djagung Hijau dengan Djagung Coklat.  

Harga jual rokok merk Djagung Hijau per paknya sebesar Rp 2.200, 

sedangkan untuk merk Djagung Coklat harga jual per paknya sebesar Rp 

3.200. Produk merk Djagung Hijau harga per pres sebesar Rp 44.000, didapat 

dari harga jual per pak dikalikan dua puluh. Produk merk Djagung Coklat 

harga jual per slof sebesar Rp 32.000, didapat dari harga jual per pak dikalikan 

sepuluh. Kemudian, untuk harga jual per bal keduanya didasarkan harga jual 

per pres dikali sepuluh dan harga jual per slof dikali dua puluh kemudian 

hasilnya dikurangi Rp 30.000. Harga jual per bal masing-masing merk 

Djagung Hijau dan Djagung Coklat adalah sebesar Rp 410.000 dan Rp 

610.000 

2.  PR Putra Gemilang 

Dalam menentukan harga jual produknya, PR Putra Gemilang selama ini 

belum pernah memiliki perhitungan secara sistematis. Perusahaan rokok ini 

hanya melakukan taksiran atas harga jual untuk tiap batang rokoknya. Untuk 



rokok merk Sam Sung harga jual per paknya adalah Rp 3.000, kemudian merk 

Sam Sung Black harga jual per paknya adalah Rp 2.650, dan untuk merk 

Sabuk Mas harga jual per paknya adalah Rp 2.150. Harga jual per slof 

didapatkan dari harga jual per pak dikali dengan sepuluh, untuk merk Sam 

Sung adalah Rp 30.000 dan untuk merk Sam Sung Black harga jual per slof 

sebesar Rp 26.500. Berbeda dengan kedua merk tersebut, merk Sabuk Mas 

tidak menggunakan slof, melainkan menggunakan pres. Harga jual merk 

Sabuk Mas per pres adalah Rp 42.500, yang didapat dari harga jual per pak 

dikali dua puluh. Kemudian untuk harga jual per bal merk Sam Sung, Sam 

Sung Black, dan Sabuk Mas secara berurutan yakni Rp 575.000, Rp 505.0000, 

Rp 405.000. Untuk merk Sam Sung dan Sam Sung Black jumlah tersebut 

didapatkan dari harga jual per slof dikali dengan dua puluh kemudian 

dikurangi Rp 25.000, sedangkan untuk merk Sabuk Mas didapatkan dari harga 

jual per pres dikali sepuluh kemudian dikurangi Rp 25.000. 

3.  PR Dolar Prima Utama 

Perusahaan ini dalam menentukan harga jual produknya telah memiliki 

perhitungan secara sistematis, Perusahaan menentukan harga jual dengan cara 

total komponen pembentuk biaya yang terjadi dibagi dengan estimasi 

konsumsi per bal, namun perusahaan tidak menunjukkan secara terperinci 

perhitungan untuk komponen pembentuk biaya untuk setiap batangnya. Harga 

jual per pak untuk merk D One 16 sebesar Rp 3.500, sedangkan untuk merk D 

One Clas A harga jual per paknya sebesar Rp 3.000, dan harga jual per pak 

untuk merk French sebesar Rp 2.500. Untuk merk D One 16 dan D One Clas 



A harga jual per slof sebesar Rp 35.000 dan Rp 30.000, kemudian merk 

French harga jual per pres sebesar Rp 50.000. Harga jual per bal didasarkan 

harga jual per slof dikali sepuluh atau harga jual per pres dikali dengan dua 

puluh, kemudian hasilnya dikurangi Rp 35.000. Harga jual per bal untuk merk 

D One 16 sebesar Rp 665.000, untuk merk D One Clas A sebesar Rp 565.000, 

dan untuk merk French sebesar Rp 465.000. 

4.1.8 Strategi Bersaing Objek Penelitian 

Perusahaan rokok kelas tiga untuk bersaing mendapatkan konsumen 

menggunakan strategi harga murah. Dalam strategi kompetitif yang 

dikembangkan oleh Porter, strategi harga murah ini masuk ke dalam strategi 

kepemimpinan biaya. Dalam strategi kepemimpinan biaya, biaya-biaya yang ada 

ditekan serendah-rendahnya guna menghasilkan harga jual yang murah tanpa 

mengesampingkan mutu produk. 

Seperti perusahaan rokok yang sejenis, perusahaan-perusahaan rokok yang 

dijadikan objek penelitian pun menerapkan strategi yang sama. Harga jual yang 

murah menjadi andalan untuk mendapatkan konsumen. Apabila tidak demikian, 

sulit bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk bersaing dengan perusahaan-

perusahaan rokok besar yang telah mengusai pasar. Dalam penerapan strategi 

kepemimpinan biaya, perusahaan-perusahaan rokok tersebut menggunakan 

sumber daya-sumber daya yang murah. 

 

 

 



4.2 Analisis Data 

Dalam pelaksanaan strategi kepemimpinan biaya, biaya per unit dan harga 

jual merupakan elemen yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan biaya per 

unit rendah akan membuat harga jual menjadi rendah pula, begitu pula sebaliknya. 

Perusahaan yang menggunakan strategi kepemimpinan biaya harus 

memperhatikan dua elemen tersebut. Namun, perusahaan-perusahaan rokok yang 

dijadikan objek penelitian  belum sepenuhnya melakukan perhitungan yang akurat 

sehingga biaya per unit tidak akurat dan menyebabkan harga jual juga tidak 

akurat. Ketidakakuratan dalam menetapakan harga jual rokok ini akan 

mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen perusahaan serta 

menyebabkan ketidakmasimalan strategi yang telah dijalankan masing-masing 

perusahaan. 

Penetapan harga jual yang dilakukan oleh PR Putra gemilang dengan 

sistem perkiraan dari estimasi biaya-biaya sangat rawan terjadi kekeliruan dalam 

pembebanan biaya, sedangkan dalam PR Djagung Padi dan PR Dolar Prima juga 

tidak menutup kemungkinan terjadinya kekurangan atau kelebihan dalam 

pembebanan biaya terhadap pengalokasian biaya ke masing-masing produknya. 

Hal ini juga dikarenakan perusahaan tidak menunjukkan secara terperinci 

perhitungan sistematis komponen pembentuk biaya per unit dan harga jual. Oleh 

karena itu sebelum membandingkan biaya tiap-tiap perusahaan, biaya tiap-tiap 

perusahaan tersebut dihitung kembali dengan menggunakan metode Activity 

Based-Costing. Penghitungan ini dimaksudkan agar memperoleh keakuratan biaya 

yang akan diperbandingkan. 



Metode Activity Based-Costing sendiri merupakan pendekatan penentuan 

biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan 

konsumsi sumber daya yang disebabkan oleh aktivitas. Dalam perhitungan 

penelitian ini, tidak hanya biaya produksi yang  akan dibebankan. Biaya-biaya 

non produksi yang membentuk sebuah rantai nilai bagi suatu produk pun juga 

turut diperhitungkan dalam penentuan biaya. 

4.2.1 Penghitungan Biaya Menggunakan Metode Activity-Based Costing 

4.2.1.1 Mengidentifikasi Aktivitas dan Pusat Aktivitas 

Dalam tahap pertama ini akan dilakukan penggolongan berbagai 

aktivitas pada perusahaan-perusahaan yang dijadikan objek penelitian ke 

dalam pusat-pusat aktivitas. Dalam perhitungan ini peneliti memfokuskan 

kepada aktivitas yang termasuk dalam biaya tidak langsung, karena biaya 

tidak langsung merupakan biaya yang sulit untuk ditelusuri dan dibebankan. 

Aktivitas-aktivitas ini dimasukkan ke dalam beberapa kelompok yang 

mempunyai interpretasi fisik yang mudah dan jelas serta sesuai dengan 

segmen-segmen yang ada di masing-masing perusahaan. 

Biaya tidak langsung pada tiga perusahaan rokok dikelompokkan ke 

dalam empat aktivitas, yaitu: aktivitas berlevel unit, batch, produk, dan 

fasilitas. Daftar aktivitasnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 
Daftar Aktivitas dan Klasifikasi Aktivitas 

Level Aktivitas PR DJAGUNG PADI 
PR PUTRA 

GEMILANG PR DOLAR PRIMA 
Unit Beban OPS Selep Beban Selep Beban OPS Selep 

Ongkos Angkut dan BBM 
Produksi 

Ongkos Angkut dan BBM 
Produksi 

Ongkos Angkut dan BBM 
Produksi 

Kerugian Piutang Kerugian Piutang Kerugian Piutang 



Batch Beban Penyusutan Mesin 
dan Peralatan Pabrik 

Beban Penyusutan Mesin  
Pabrik 

Beban Penyusutan Mesin 
dan Peralatan Pabrik 

Beban Pemeliharaan 
Mesin Produksi 

Beban Penyusutan 
Peralatan  Pabrik 

Beban Pemeliharaan 
Mesin Produksi 

Beban Kirim Barang Ongkos Kirim Barang Beban Pengiriman Barang 

OPS Penjualan OPS Penjualan OPS Penjualan 

Makan Minum Kanvaser BBM Kanvaser 
Beban Makan Minum 
Kanvaser 

BBM Kanvaser 
Produk Beban Iklan Iklan Beban Iklan 

Sponsor Sponsor Kegiatan sponsor 

Bonus Grosir Bonus Grosir Bonus Grosir 

Gaji Pemasaran Gaji Pemasaran Gaji Marketing 

Tunjangan Pemasaran Tunjangan Marketing 
Fasilitas Beban Penyusutan 

Bangunan Pabrik Bangunan 
Beban Penyusutan 
Bangunan Pabrik 

Beban Penyusutan 
Kendaraan Produksi Kendaraan 

Beban Penyusutan 
Kendaraan 

Beban Penyusutan Mebel 
dan Inventaris Beban Gaji Mandor 

Beban Penyusutan Mebel 
dan Inventaris 

Beban Gaji Mandor Beban Listrik 
Beban Gaji Mandor dan 
Pengadukan 

Beban Listrik Sewa dan BBM Beban Listrik 

Beban Sewa dan BBM Telepon Toko 
Sewa, BBM, dan KEUR 
Kendaraan 

Beban Telepon Toko Gaji Karyawan Beban Telepon 

Beban Gaji Karyawan Tunjangan Hari Raya Gaji Karyawan 

Tunjangan Hari Raya Konsumsi Karyawan Tunjangan Hari Raya 

Konsumsi Karyawan 
Beban Perlengkapan 
Kantor Konsumsi Karyawan 

Beban Perlengkapan 
Kantor Beban PDAM 

Beban Perlengkapan 
Kantor 

Beban PAM Beban Lain-lain Beban PAM 

Beban Lain-lain 
Administrasi dan Bunga 
Bank Beban Lain-lain 

Administrasi bank Jasa Konsultan Administrasi bank 

Beban bunga Perjalanan Dinas Beban Bunga 

Beban ASTEK Beban Keamanan Beban ASTEK 

Beban Pulsa dan Internet Sewa Rumah Beban Pulsa dan Internet 

Beban Jasa Konsultan 
Beban Pemeliharaan 
Kendaraan 

Beban Jasa Konsultan dan 
Pihak Ke 3 

Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas 

Beban Advertensi Beban BBM Umum 

Rekening Listrik Beban Keamanan 
Beban Pemeliharaan 
Kendaraan Produksi Beban Sumbangan 

Zakat Mal 
Sumber: wawancara dan dokumen perusahaan (diolah) 



4.2.1.2 Mengidentifikasi Cost Driver 

Langkah berikutnya pengelompokkan aktivitas yang memiliki 

kesamaan cost driver (dapat dilihat di lampiran). Daftarnya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 
Daftar Cost Driver dan Jumlah Kegiatannya 

Tahun 2009 
Cost Driver PR Merk  Jumlah Kegiatan 

Unit produksi Djagung Padi Djagung Hijau 15,726.70 

Djagung Coklat 26,669.97 

Total 42,396.67 
Putra Gemilang Sam Sung 23,744.72 

Sam Sung Black 5,745.14 

Sabuk Mas 4,987.39 

Total 34,477.24 
Dolar Prima D One 16 24,648.32 

D One Clas A 10,078.90 

French 8,647.81 

Total 43,375.03 
Jam Mesin Djagung Padi Djagung Hijau 188,160.00 

Djagung Coklat 282,240.00 

Total 470,400.00 
Putra Gemilang Sam Sung 122,880.00 

Sam Sung Black 92,160.00 

Sabuk Mas 92,160.00 

Total 307,200.00 
Dolar Prima D One 16 304,800.00 

D One Clas A 182,880.00 

French 121,920.00 

Total 609,600.00 
Jumlah Pengiriman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Djagung Padi Djagung Hijau 248.00 

Djagung Coklat 248.00 

Total 496.00 
Putra Gemilang Sam Sung 49.60 

Sam Sung Black 37.20 

Sabuk Mas 37.20 

Total 124.00 
Dolar Prima D One 16 575.00 



  D One Clas A 345.00 

French 230.00 

Total 1,150.00 
Jumlah KP 
 
 
 
 
 

Djagung Padi Djagung Hijau 398.80 

Djagung Coklat 598.20 

Total 997.00 

 
Putra Gemilang Sam Sung 364.50 

Sam Sung Black 243.00 

Sabuk Mas 202.50 

Total 810.00 
Dolar Prima D One 16 756.00 

D One Clas A 453.60 

French 302.40 

Total 1,512.00 
Jam TKL Djagung Padi Djagung Hijau 275,520.00 

Djagung Coklat 413,280.00 

Total 688,800.00 
Putra Gemilang Sam Sung Black 175,200.00 

Sam Sung  105,120.00 

Sabuk Mas 70,080.00 

Total 350,400.00 
Dolar Prima D One 16 463,200.00 

D One Clas A 277,920.00 

French 185,280.00 

Total 926,400.00 
  Sumber: wawancara dan dokumen perusahaan (diolah) 

1. Unit Produksi 

Objek biaya yang digolongkan ke dalam level unit produksi (lihat tabel 

sebelumnya) pembebanannya berdasarkan unit produksi. Pembebanan 

tersebut dikarenakan besarnya biaya yang dihasilkan oleh objek biaya 

tersebut sangat dipengaruhi oleh besarnya unit yang diproduksi. Dalam 

penelitian ini jumlah unit produksi yang digunakan sebagai cost driver 

menggunakan satuan bal. 

 



2. Jam Mesin 

Jam mesin digunakan sebagai dasar pengalokasian beban penyusutan 

mesin  dan beban pemeliharaan mesin dan peralatan pabrik untuk 

perhitungan biaya menggunakan metode ABC. Jam mesin digunakan 

sebagai dasar dikarenakan biaya yang terjadi di dua objek biaya tersebut 

bergantung pada pemakaian mesin. Dalam proses produksi, tiap merek 

menggunakan mesin aduk, mesin selep, alat giling, dan alat pak. 

Perhitungan mengenai banyaknya kegiatan pemakaian mesin adalah 

jumlah alat-alat tersebut dikali estimasi jam pemakaian per hari dikali 

hari kerja dikali bulan. Perhitungan untuk PR Djagung Padi, PR Putra 

Gemilang, dan PR Dolar Prima berturut-turut adalah sebagai berikut: 

196 buah mesin x 8 jam x 25 hari x 12 bulan; 128 buah mesin x 8 jam x 

25 hari x 12 bulan; 254 buah mesin x 8 jam x 25 hari x 12 bulan. 

3. Jumlah Pengiriman 

Biaya yang dikeluarkan pada saat pengiriman barang merupakan salah 

satu biaya yang besar dan signifikan mempengaruhi komponen biaya. 

Oleh karena itu, jumlah pengiriman dijadikan dasar pengalokasian objek 

biaya seperti ongkos kirim barang, operasional penjualan, BBM 

kanvaser, dan beban makan minum kanvaser.  

4. Jumlah Kegiatan Promosi (jumlah KP atau jumlah kegiatan) 

Kegiatan promosi merupakan salah satu kegiatan penunjang untuk 

meningkatkan penjualan produk, maka dari itu setiap perusahaan 

menggunakan kegiatan promosi yang berbeda untuk menarik konsumen. 



Kegiatan promosi ini akhirnya dipilih untuk menjadi dasar 

pengalokasian semua objek biaya yang termasuk di dalam aktivitas 

berlevel produk. Kegiatannya meliputi pemasangan spanduk, poster, 

iklan radio, dan mensponsori kegiatan. 

5. Jam Tenaga Kerja Langsung 

Kegiatan yang berlevel fasilitas tidak bergantung kepada unit maupun 

produk. Objek biaya ini harus tetap dikeluarkan meski jumlah unit dan 

produk yang diproduksi berkurang maupun bertambah. Kegiatan ini 

bertugas sebagai penunjang kegiatan operasional. Sebagai perusahaan 

rokok kretek tangan dimana seluruh kegiatan operasionalnya dilakukan 

oleh manusia, maka jam tenaga kerja langsung dijadikan dasar untuk 

membebankan biaya yang terjadi. Perhitungan jam tenaga kerja langsung 

berdasarkan jumlah karyawan dikali jam kerja dikali hari dan bulan 

kerja. Berturut-turut perhitungan untuk PR Djagung Padi, PR Putra 

Gemilang, dan PR Dolar Prima adalah sebagai berikut: 287 orang x 8 

jam x 25 hari x 12 bulan; 146 orang x 8 jam x 25 hari x 12 bulan; 386 

orang x 8 jam x 25 hari x 12 bulan. 

4.2.1.3 Menentukan Tarif per Unit Cost Driver 

Setelah mengidentifikasi cost driver, kemudian menentukan tarif per 

unit  cost  driver.  Tarif  per  unit  cost driver  dapat  dihitung  menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Tarif	per	unit	cost	driver =
total	biaya	tiap	aktivitas	per	����	������	

jumlah	kegiatan	per	����	������
 

 Perhitungan tarif masing-masing cost driver dapat dilihat pada tabel berikut: 



Tabel 4.7 
Daftar Tarif Per unit Cost Driver 

Tahun 2009 

Cost Driver 
PR DJAGUNG PADI 

Biaya Kegiatan Jumlah Kegiatan Tarif 

Unit Produksi 179,363,500 42,396.67 4,230.60 

Jam Mesin 51,189,500 470,400.00 108.82 

Jumlah Pengiriman 22,303,100 496.00 44,965.93 

Jumlah Kegiatan 331,000,000 997.00 331,995.99 

Jam TKL 433,599,450 688,800.00 644.02 

Cost Driver 
PR PUTRA GEMILANG 

Biaya Kegiatan Jumlah Kegiatan Tarif 

Unit Produksi 86,001,120 34,477.24 2,494.43 

Jam Mesin 19,311,000 307,200.00 62.86 

Jumlah Pengiriman 29,573,650 124.00 238,497.18 

Jumlah Kegiatan 118,609,300 810.00 146,431.23 

Jam TKL 214,663,780 350,400.00 612.62 

Cost Driver 
PR DOLAR PRIMA 

Biaya Kegiatan Jumlah Kegiatan Tarif 

Unit Produksi 279,734,800 43,375.03 6,449.21 

Jam Mesin 46,568,000 609,600.00 76.39 

Jumlah Pengiriman 695,459,820 1,150.00 83,008.54 

Jumlah Kegiatan 568,329,740 1,512.00 375,879.46 

Jam TKL 610,155,800 926,400.00 658.63 
  Sumber: data diolah 

4.2.1.4 Pembebanan Biaya ke Produk 

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penghitungan biaya dengan 

menggunakan metode Activity Based Costing. Pertama-tama, biaya tidak 

langsung pabrik dibebankan ke produk berdasarkan konsumsi masing-

masing aktivitas tiap-tiap produk dikalikan dengan tarif per unit cost driver. 

Hasil perhitungan ini dapat memperlihatkan pembebanan biaya tidak 

langsung untuk masing-masing jenis produk. Tabel-tabel di bawah ini 

memperlihatkan pembebanan biaya tidak langsung di masing-masing 

perusahaan: 



Tabel 4.8 
Pembebanan Biaya Tidak Langsung 

PR Djagung Padi 
Djagung Hijau Djagung Coklat 

Unit produksi 

15,726.70 x 4,230.60 66,533,434.47 

112,830,065.53 26,669.97 x 4,230.60 

Jam mesin 

249,600 x 108.82 20,475,800.00 

30,713,700.00 374,400 x 108.82 

Jumlah pengiriman  

248 x 44,965.93 11,151,550.00 

11,151,550.00 248 x 44,965.93 

Jumlah kegiatan  

398.80 x 331,995.99 132,400,000.00 

198,600,000.00 598.20 x 331,995.99 

  
Jam TKL  

275,520 x 644.02 177,439,780.00 

266,159,670.00 413,280 x 644.02 

Total Biaya Tidak Langsung 408,000,564.47 619,454,985.53 
  Sumber: data diolah 

Tabel 4.9 
Pembebanan Biaya Tidak Langsung 

PR Putra Gemilang 
  Sam Sung Black Sam Sung Sabuk Mas 

Unit produksi 

23,744.72 x 2,494,43 59,229,571.23 

5,745.14 x 2,494,43 14,330,851.65 

4,987.39 x 2,494,43 12,440,697.12 

Jam mesin 

122,880 x 62.86 7,724,400.00 

92,160 x 62.86 5,793,300.00 

92,160 x 62.86 5,793,300.00 

Jumlah pengiriman 

49.60 x 238,497.18 11,829,460.00 

37.20 x 238,497.18 8,872,095.00 

37.20 x 238,497.18 8,872,095.00 

Jumlah kegiatan 

364.50 x 146,431.23 53,374,185.00 

243.00 x 146,431.23 35,582,790.00 

202.50 x 146,431.23 29,652,325.00 



Jam TKL 

175,200 x 612.62 107,331,890.00 

105,120 x 612.62 64,399,134.00 

70,080 x 612.62 42,932,756.00 

Total Biaya Tidak Langsung 239,489,506.23 128,978,170.65 99,691,173.12 
  Sumber: data diolah 

Tabel 4.10 
Pembebanan Biaya Tidak Langsung 

PR Dolar Prima 
  D One 16 D One Clas French 

Unit produksi 

24,428.32 x 6,449.21 158,962,267.96 

10,078.90 x 6,449.21 65,000,956.85 

8,647.81 x 6,449.21 55,771,575.18 

Jam mesin 

304,800 x 76.39 23,284,000.00 

182,880 x 76.39 13,970,400.00 

121,920 x 76.39 9,313,600.00 

Jumlah pengiriman 

575.00 x 83,008.54 47,729,910.00 

345.00 x  83,008.54 28,637,946.00 

230.00 x  83,008.54 19,091,964.00 

Jumlah kegiatan 

756.00 x 375,879.46 284,164,870.00 

453.60 x 375,879.46 170,498,922.00 

302.40 x 375,879.46 113,665,948.00 

Jam TKL 

463,200 x 658.63 305,077,900.00 

277,920 x 658.63 183,046,740.00 

185,280 x 658.63 122,031,160.00 

Total Biaya Tidak Langsung 819,218,947.96 461,154,964.85 319,874,247.18 
Sumber: data diolah 

Langkah berikutnya adalah menjumlahkan biaya per jenis produk 

yang terdiri dari biaya bahan baku, bahan pembantu, bahan pita cukai, 

tenaga kerja langsung, dan biaya aktivitas per jenis produk. Di bawah ini 

adalah keseluruhan biaya yang terjadi di tiap perusahaan, dimana biaya tidak 

langsung dihitung dengan menggunakan metode Activity Based Costing. 



Tabel 4.11 
Perhitungan Biaya 

PR Djagung Padi Tahun 2009 
Djagung Hijau Djagung Coklat 

BAHAN BAKU 2,881,587,502.80 6,723,704,173.20 

BAHAN PENOLONG 1,090,650,528.00 2,544,851,232.00 

PITA CUKAI 1,145,535,852.00 2,672,916,988.00 

TENAGA KERJA LANGSUNG 1,124,423,449.20 2,623,654,714.80 

BIAYA TIDAK LANGSUNG 408,000,564.47 619,454,985.53 

TOTAL BIAYA 6,650,197,896.47 15,184,582,093.53 

Unit yang diproduksi 15,726.70 26,669.97 

Biaya per bal 422,860.37 569,351.35 
  Sumber: data diolah 

Tabel 4.12 
Perhitungan Biaya 

PR Putra Gemilang Tahun 2009 
Sam Sung Black Sam Sung Sabuk Mas 

BAHAN BAKU 8,020,176,465.92 1,757,846,896.64 1,208,519,741.44 

BAHAN PENOLONG 1,511,007,633.10 331,179,755.20 227,686,081.70 

PITA CUKAI 2,357,912,351.60 516,802,707.20 355,301,861.20 

TENAGA KERJA LANGSUNG 1,207,268,525.00 264,606,800.00 181,917,175.00 

BIAYA TIDAK LANGSUNG 268,058,957.47 94,314,336.25 59,785,556.27 

TOTAL BIAYA 13,364,423,933.09 2,964,750,495.29 2,033,210,415.61 

Unit yang diproduksi 23,744.72 5,745.14 4,987.39 

Biaya per bal 562,837.80 516,045.21 407,670.43 
 Sumber: data diolah 

Tabel 4.13 
Perhitungan Biaya 

PR Dolar Prima Tahun 2009 
D One 16 D one Clas French 

BAHAN BAKU 8,396,113,779.90 2,798,704,593.30 2,132,346,356.80 

BAHAN PENOLONG 1,546,700,108.94 515,566,702.98 392,812,726.08 

PITA CUKAI 3,033,061,945.20 1,011,020,648.40 770,301,446.40 

TENAGA KERJA LANGSUNG 2,465,653,950.90 821,884,650.30 626,197,828.80 

BIAYA TIDAK LANGSUNG 876,137,679.36 438,503,464.10 357,657,016.55 

TOTAL BIAYA 16,317,667,464.30 5,585,680,059.08 4,279,315,374.63 

Unit yang diproduksi 24,648.32 10,078.90 8,647.81 

Biaya per bal 662,019.45 554,195.54 494,843.77 
 Sumber: data diolah 

 



4.2.2 Evaluasi Komparatif Cost Competitiveness 

Untuk mengetahui biaya dari perusahaan rokok mana yang paling mampu 

bersaing perlu diadakan perbandingan antara perhitungan biaya menurut masing-

masing perusahaan, perhitungan biaya menggunakan metode Activity Based 

Costing, dan harga jual yang telah ditetapkan masing-masing perusahaan di tahun 

2009. Perbandingan ketiganya dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4.14 
Selisih Perhitungan Biaya dan Harga Jual 

Tahun 2009 (dalam satuan bal) 

Merk 
Biaya per bal 
Perusahaan Harga Jual 

Biaya per 
bal ABC Selisih Selisih 

(i) (ii) (iii) (i)-(iii) (ii)-(iii) 

Djagung Hijau Tidak diketahui 410,000.00 422,860.37 Tidak diketahui (12,860.37) 

Djagung Coklat Tidak diketahui 610,000.00 569,351.35 Tidak diketahui 40,648.65 

Sam Sung Black Tidak diketahui 575,000.00 561,634.61 Tidak diketahui 13,365.39 

Sam Sung Tidak diketahui 505,000.00 522,078.81 Tidak diketahui (17,078.81) 

Sabuk Mas Tidak diketahui 405,000.00 415,671.74 Tidak diketahui (10,671.74) 

D One 16 Tidak diketahui 665,000.00 659,710.22 Tidak diketahui 5,289.78 

D One Clas Tidak diketahui 565,000.00 556,442.96 Tidak diketahui 8,557.04 

French Tidak diketahui 465,000.00 490,474.71 Tidak diketahui (25,474.71) 
  Sumber: data diolah 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara harga 

jual yang telah ditetapkan masing-masing perusahaan dengan perhitungan biaya 

per bal rokok menggunakan metode activity based costing. Selisih perbedaan 

antara harga jual perusahaan dengan metode ABC ada yang lebih rendah dan ada 

yang lebih tinggi, namun dari beberapa merk yang menjadi obyek penelitian 

hampir dari setengahnya diketahui bahwa biaya per bal rokok yang dihitung 

menngunakan metode ABC lebih tinggi daripada harga jual perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakakuratan dalam penentuan harga jual 

rokok yang dilakukan oleh perusahaan, meskipun dari tabel tersebut dapat dilihat 



masing – masing perusahaan juga mempunyai merk rokok yang harga jualnya 

lebih tinggi daripada perhitungan biaya per bal menggunakan metode activity 

based costing. 

Merk Djagung Hijau dan Djagung Coklat yang diproduksi PR Djagung 

Padi setelah dihitung menggunakan metode ABC ternyata keduanya mempunyai 

selisih dengan harga jual yang ditetapkan perusahaan. Untuk merk Djagung Hijau 

terdapat selisih sebesar Rp 12,860.37, sedangkan merk Djagung Coklat 

mempunyai selisih Rp 40,648.65. Selisih tersebut tidaklah sama dikarenakan merk 

Djagung Hijau disebabkan harga jual yang ditetapkan PR Djagung Padi lebih 

rendah daripada perhitungan biaya menurut metode ABC, sedangkan merk 

Djagung Coklat yang terjadi sebaliknya yakni harga jualnya lebih tinggi daripada 

perhitungan biaya menurut metode ABC. PR Djagung Padi sebenarnya memiliki 

perhitungan biaya per bal untuk setiap merk rokoknya, namun perusahaan tidak 

menunjukkan sehingga dalam tabel di atas tidak dapat diketahui antara selisih 

perhitungan biaya per bal perusahaan dengan perhitungan biaya per bal menurut 

metode ABC. 

Dalam PR Putra Gemilang terdapat dua merk yang harga jual perusahaan 

lebih rendah daripada perhitungan biaya per bal menurut metode ABC, yaitu merk 

Sam Sung dan Sabuk Mas. Selisihnya secara berturut-turut adalah Rp 17,078.81 

dan Rp 10,671.74. Untuk merk Sam Sung Black harga jual yang ditetapkan 

perusahaan lebih tinggi daripada perhitungan biaya per bal menurut metode ABC 

dan terdapat selisih sebesar Rp 13,365.39. Sumber dari selisih ini berasal dari 

estimasi total biaya yang dilakukan oleh perusahaan sehingga penentuan harga 



jual juga menjadi tidak akurat. Pengalokasian biaya yang kurang tepat juga dapat 

menyebabkan jumlah penentuan besarnya biaya dalam memproduksi rokok di 

perusahaan ini. 

Selisih antara harga jual dengan perhitungan biaya menurut metode ABC 

juga terjadi di PR Dolar Prima. Berbeda dengan PR Putra Gemilang, dalam 

perusahaan ini juga terdapat dua merk yang harga jual perusahaannya lebih tinggi, 

yaitu merk D One 16 dan D One Clas yang mempunyai selisih sebesar Rp 

5,289.78 dan Rp 8,557.04. Untuk merk French harga jual  perusahaannya lebih 

rendah dan terdapat selisih Rp 25,474.71. PR Dolar Prima juga sebenarnya telah 

memiliki perhitungan biaya per bal, namun perusahaan tidak menunjukkan 

sehingga tidak dapat dilihat perbedaannya dengan perhitungan biaya per bal 

menurut metode ABC. Selisih yang terjadi di perusahaan ini disebabkan 

ketidaktepatan dalam pembebanan biaya tidak langsung  sehingga berpengaruh 

terhadap keputusan yang salah dalam penentapan harga jual. 

Selain digunakan untuk mengetahui biaya suatu produk, perhitungan biaya 

menggunakan metode Activity Based-Costing dapat digunakan untuk mengetahui 

tingkat efisiensi suatu merek atau suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, tingkat 

efisiensi dihitung melalui dua tahap. Tahap pertama melakukan perhitungan 

persentase pemakaian cost driver per merek dan perusahaan yang dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut :  

Persentase Pemakaian Cost Driver   = 	
Konsumsi Biaya per Cost Driver  

Total Biaya Tidak Langsung 
 	× 	100 % 

Pada tahapan yang kedua, persentase konsumsi cost driver suatu merek 

atau suatu perusahaan dibandingkan dengan persentase konsumsi cost driver 



merek atau perusahaan lain. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui merek 

atau perusahaan yang memiliki tingkat konsumsi biaya paling rendah untuk biaya 

tidak langsung per cost driver. Tabel di bawah ini menyajikan daftar persentase 

konsumsi biaya tidak langsung per cost driver tiap merek dan perusahaan: 

Tabel 4.15 
Persentase Pemakaian Cost Driver per Merk 

Tahun 2009 

Merk 
Cost Driver 

Total Unit 
Produksi 

Jam Mesin 
Jumlah 

Pengiriman 
Jumlah 

Kegiatan 
Jam TKL 

Djagung Hijau 16.31% 5.02% 2.73% 32.45% 43.49% 100% 

Djagung Coklat 18.21% 4.96% 1.80% 32.06% 42.97% 100% 

Sam Sung Black 24.73% 3.23% 4.94% 22.29% 44.82% 100% 

Sam Sung 11.11% 4.49% 6.88% 27.59% 49.93% 100% 

Sabuk Mas 12.48% 5.81% 8.90% 29.74% 43.07% 100% 

D One 16 19.40% 2.84% 5.83% 34.69% 37.24% 100% 

D One Clas 14.10% 3.03% 6.21% 36.97% 39.69% 100% 

French 17.44% 2.91% 5.97% 35.53% 38.15% 100% 
Sumber: data diolah 

Tabel 4.16 
Rata-rata Persentase Pemakaian Cost Driver per Perusahaan 

Tahun 2009 

NAMA PR 
Cost Driver 

Total Unit 
Produksi 

Jam Mesin 
Jumlah 

Pengiriman 
Jumlah 

Kegiatan 
Jam TKL 

PR Djagung Padi 17.26% 4.99% 2.27% 32.26% 43.23% 100% 

PR Putra Gemilang 16.11% 4.51% 6.91% 26.54% 45.94% 100% 

PR Dolar Prima 16.98% 2.93% 6.00% 35.73% 38.36% 100% 
 Sumber: data diolah 

4.2.2.1 Cost Driver Unit Produksi 

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam mengkonsumsi 

biaya tidak langsung yang termasuk dalam kelompok aktivitas dengan cost 

driver unit produksi, seperti operasional selep dan bahan bakar produksi, PR 

putra Gemilang merupakan perusahaan yang paling efisien dibandingkan 

dengan kedua perusahaan lainnya (16.11%), meskipun persentasenya tidak 



jauh berbeda dengan PR Dolar Prima hanya berbeda tidak lebih dari 1% dan 

PR Djagung Padi menjadi yang tertinggi tingkat konsumsinya (17.26%). 

Untuk kategori merek, merek Sam Sung merupakan yang paling efisien 

diantara merek lain (11.11%), sedangkan Sam Sung Black menjadi merek 

yang paling tidak efisien dengan tingkat konsumsi mencapai (24.73%). 

4.2.2.2 Cost Driver Jam Mesin 

Pada aktivitas cost driver jam mesin, seperti penyusutan mesin dan 

pemeliharaan mesin, PR Dolar Prima menjadi perusahaan yang paling 

efisien dengan tingkat konsumsi hanya (2.93%), sebaliknya PR Djagung 

padi memiliki tingkat konsumsi yang tertinggi (4.99%). D One 16 

merupakan kategori merek dalam aktivitas penggerak jam mesin yang paling 

efisien mengkonsumsi biaya (2.84%), sedangkan Sabuk Mas adalah merek 

yang paling tidak efisien (5.81%). 

4.2.2.3 Cost Driver Jumlah Pengiriman 

Untuk aktivitas cost driver jumlah pengiriman, seperti operasional 

penjualan dan ongkos pengiriman barang, PR Djagung Padi merupakan 

yang paling efisien dalam mengkonsumsi biaya (2.27%), sedangkan PR 

Putra Gemilang menjadi yang paling tidak efisien (6.91%). Dalam kategori 

merek, Djagung Coklat merupakan merek terefisen diantara merek lainnya 

(1.80%), untuk yang paling akhir adalah merek Sabuk Mas (8.90%). 

4.2.2.4 Cost Driver Jumlah Kegiatan 

Biaya tidak langsung yang termasuk dalam kelompok aktivitas cost 

driver jumlah kegiatan promosi antara lain periklanan dan sponsor, dengan 



tingkat konsumsi biaya (26.54%) PR Putra Gemilang menjadi yang paling 

efisien, sebaliknya dengan tingkat konsumsi biaya (35.73%) PR Dolar Prima 

menjadi yang tertinggi. Sementara Samsung Black dengan tingkat konsumsi 

biaya (22.29%) adalah merek terefisen diantara yang lain, sedangkan D One 

Clas dengan tingkat konsumsi biaya (36.97%) adalah merek yang paling 

tidak efisien dibandingkan dengan lainnya. 

4.2.2.5 Cost Driver Jam TKL 

Jam tenaga kerja langsung merupakan salah satu cost driver  dalam 

mengkonsumsi biaya tidak langsung, meliputi pemeliharaan gedung dan 

beban listrik. Pada aktivitas kelompok ini PR Dolar Prima menjadi yang 

terdepan dalam urusan efisiensi tingkat konsumsi biaya (38.36%), 

sedangkan PR Putra Gemilang menjadi yang tertinggi mengkonsumsi biaya 

(45.94%). Diantara delapan merek, D One 16 merupakan yang paling efisien 

tingkat konsumsi biaya (37.24%) dan Sam Sung  merupakan yang tertinggi 

tingkat komsusi biaya (49.93%). 

4.2.3 Evaluasi Skor Komparatif Cost Competitiveness 

Dari seluruh data yang disajikan sebelumnya, keunggulan dan kekurangan 

tiap merek dan perusahaan dapat ditunjukkan dalam tabel 4.17. Dalam tabel 

tersebut tampak secara jelas merek Djagung Coklat merupakan merek yang 

memiliki daya saing paling bagus dalam penerapan strategi kepemimpinan biaya 

dibanding dengan merek yang lain. Selain itu, tabel berikut ini  juga menunjukkan 

kelemahan dan keunggulan dari masing-masing jenis produk. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.3.1 PR Djagung Padi 

PR Djagung Padi memproduksi dua jenis merek rokok, yakni merek 

Djagung Hijau dan Djagung Coklat. Masing-masing merek ini mempunyai 

keunggulan dan kekurangan sesuai dengan yang telah disajikan dalam tabel 

diatas. Untuk merek Djagung Hijau memiliki tingkat konsumsi biaya yang 

relatif tinggi jika dibandingkan dengan merek lainnya pada penggerak jam 

mesin. Selain itu, kelemahan untuk merek Djagung Hijau adalah rendahnya 

jumlah rokok yang diproduksi. Hal ini disebabkan perusahaan melakukan 

pembatasan jumlah produksi rokok, untuk setiap harinya perusahaan 

melakukan pembatasan 50 – 60 bal untuk merek Djagung Hijau. Rendahnya 

jumlah produksi rokok mengakibatkan tingginya biaya pada unit produksi 

dan ketidak efisienan mesin dan peralatan yang digunakan. Biaya 

penyusutan dan pemeliharaan yang dikeluarkan tidak sebanding dengan 

output rokok yang diproduksi. Selain itu, jumlah tenaga kerja langsung yang 

tidak sedikit membuat biaya pada aktivitas penggerak jam tenaga kerja 

langsung sangat tinggi dan juga sangat signifikan mempengaruhi besarnya 

biaya tidak langsung untuk memproduksi merek Djagung Hijau.  

Kelemahan pada PR Djagung Padi tidak hanya dimiliki oleh merek 

Djagung Hijau saja, tetapi juga untuk merek Djagung Coklat. Hampir sama 

dengan merek Djagung Hijau, merek Djagung Coklat memiliki biaya yang 

sangat tinggi pada penggerak jam mesin. Hal ini juga dikarenakan terlalu 

banyak mesin yang digunakan dan kurang sebanding dengan jumlah 

produksi rokok. Pembatasan produksi juga berlaku untuk merek Djagung 



Coklat, untuk setiap harinya mencapai 80 – 100 bal. Pembatasan jumlah 

produksi ini juga mengakibatkan tingginya biaya pada aktivitas penggerak 

unit produksi, bahkan merek Djagung Coklat mengkonsumsi biaya lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan merek Djagung Hijau. Selain itu, besarnya 

kerugian piutang cukup mempengaruhi biaya tidak langsung untuk merek 

Djagung Coklat. 

Di sisi lain merek Djagung Hijau dan merek Djagung Coklat juga 

mempunyai keunggulan dibandingkan dengan merek lainnya. Keduanya 

mempunyai keunggulan pada rendahnya biaya yang dikeluarkan untuk 

pengiriman barang atau pada penggerak jumlah pengiriman. Merek Djagung 

Coklat bahkan merek yang paling efisien dalam mengkonsumsi biaya pada 

aktivitas ini. Selain itu keseluruhan biaya yang dihitung menggunakan 

metode ABC sangatlah rendah dibanding dengan competitor yang lain. Total 

biaya dari merek Djagung Coklat juga masih jauh di bawah harga jualnya. 

Selisihnya merupakan yang paling tinggi diantara seluruh merek yang 

menjadi kompetitornya. Pembenahan yang perlu dilakukan PR Djagung Padi 

yaitu perusahaan harus menambah jumlah produksi rokok baik merek 

Djagung Hijau dan Djagung Coklat, dengan adanya penambahan jumlah 

produksi rokok maka jumlah tenaga kerja langsung yang dimiliki dapat 

dioptimalkan dalam melakukan produksi rokok serta penggunaan jam mesin 

akan lebih efisien. Selain itu, perusahaan juga harus lebih mengontrol 

kerugian piutang yang terjadi. Pembuatan desain rantai nilai pemasaran yang 

baik akan mengurangi besarnya kerugian piutang yang timbul sehingga 



merk Djagung Coklat akan semakin kompetitif dalam persaingan dengan 

merek yang lain. 

Secara keseluruhan dari kedelapan merek yang menjadi obyek 

penelitian, merek Djagung Coklat merupakan merek yang paling kompetitif 

dalam strategi kepemimpinan biaya. Hal ini dapat dilihat dalam table skor 

komparatif yang menghasilkan merek Djagung Coklat mengkonsumsi biaya 

tidak langsung secara efisien dibandingkan dengan merek lainnya. Selain 

itu, merek Djagung Coklat merupakan merek yang memiliki selisih paling 

tinggi antara harga jual yang ditetapkan perusahaan dengan perhitungan 

kembali biaya per bal menggunakan metode activity based costing ( ABC ). 

Jadi secara umum merek Djagung Coklat menjadi merek yang paling efisien 

dan kompetitif diantara ketiga perusahaan rokok tersebut. 

4.2.3.2 PR Putra Gemilang 

Dalam PR putra Gemilang juga terdapat kelemahan dan keunggulan 

dari masing-masing merek. Berbeda dengan PR Djagung Padi yang hanya 

memproduksi 2 merek, perusahaan. Secara umum PR putra Gemilang 

mempunyai keunggulan pada aktivitas penggerak unit produksi dikarenakan 

merek Sam Sung dan Sabuk Mas mengkonsumsi biaya tersebut secara 

efisien dan bila dibandingkan dengan merek-merek lain kedua merek 

tersebut merupakan yang terendah mengkonsumsi biaya pada aktivitas 

penggerak unit produksi. Selain itu, rendahnya biaya yang dikeluarkan untuk 

kegiatan periklanan dan sponsorship menjadi keunggulan lain dari 

perusahaan ini. Biaya- biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas penggerak 



kegiatan promosi memanglah sedikit, namun cukup efisien terhadap 

penjualan produknya.   

Biaya tidak langsung dalam aktivitas penggerak unit produksi 

merupakan keunggulan PR Putra Gemilang. Namun, merek Sam Sung Black 

merupakan merek yang paling tidak efisien mengkonsumsi biaya pada 

aktivitas tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan kedua merek lainnya 

yang menjadi paling efisien. Tingginya biaya pada aktivitas penggerak unit 

produksi dalam merek Sam Sung Black dikarenakan kurang meratanya 

jumlah produksi rokok dalam perusahaan ini. Perusahaan menetapkan merek 

jumlah produksi rokok lebih banyak dibandingkan kedua merek lain. Oleh 

karena itu, merek Sam Sung Black mengkonsumsi biaya lebih tinggi dari 

kedua merek lain dan akibatnya aktivitas penggerak unit produksi menjadi 

kelemahan merek ini. Selain itu, kelemahan merek Sam Sung Black juga 

disebabkan tingginya biaya pada aktivitas penggerak jam tenaga kerja 

langsung. Namun, merek Sam Sung Black mempunyai kelebihan yang bisa 

menutupi kelemahannya yaitu selisih antara harga jual dengan perhitungan 

biaya per bal cukup tinggi sehingga membawa keuntungan tersendiri bagi 

perusahaan. 

Aktivitas penggerak tenaga kerja langsung memang menjadi 

kelemahan secara umum pada PR putra Gemilang. Hal ini terlihat dari 

tingginya biaya yang dikonsumsi merek Sam Sung Black. Tidak jauh 

berbeda dari saudaranya, merek Sam Sung juga mengkonsumsi biaya yang 

tinggi pada aktivitas tersebut. Bahkan mengokonsumsi biaya lebih besar dari 



merek Sam Sung Black. Kelemahan merek ini juga ditimbulkan besarnya 

selisih antara harga jual dan perhitungan biaya per bal menggunakan metode 

ABC. Diantara kedua merek lainnya merek Sam Sung mempunyai selisih 

yang sangat besar dan keadaan ini akan lebih merugikan bagi perusahaan 

bila terjadi kenaikan pita cukai.  

Merek Sabuk Mas mempunyai biaya yang sangat tinggi dari aktivitas 

penggerak jam mesin dan aktivitas jumlah pengiriman. Hal ini dikarenakan 

merek ini memiliki jumlah produksi yang sangat sedikit dan tidak sebanding 

dengan kapasitas mesin yang digunakan untuk memproduksi, akibatnya 

biaya yang dibebankan kepada merek ini cukup tinggi. Biaya pengiriman 

barang juga cukup signifikan membentuk tingginya biaya tidak langsung 

pada merek ini, dikarenakan pengiriman dilakukan bersamaan dengan merek 

lain. Selisih antara harga jual dan perhitungan biaya per bal juga harus 

mendapat perhatian, meskipun tidak sebesar merek Sam Sung, kerugian 

tersebut akan membawa kerugian bagi perusahaan secara keseluruhan.  

Dua dari ketiga merek yang diproduksi mempunyai perhitungan 

biaya yang lebih besar dari harga jualnya. Pembenahan harus dilakukan 

mulai pemerataan jumlah produksi rokok untuk setiap merek sehingga tidak 

terjadi ketimpangan perbandingan jumlah produksi. Kemudian perusahaan 

harus sedikit mengubah pola pengiriman barang sehingga pembebanan merk 

tersebut sesuai dengan kebutuhan permintaan pasar. Jumlah tenaga kerja 

harus lebih dimaksimalkan sehingga jumlah produksi rokok juga dapat 

dinaikkan. Besarnya biaya pada penggerak tenaga kerja langsung akan 



efektif jika biaya yang dikeluarkan sebanding dengan semakin banyaknya 

penjualan.  

4.2.3.3 PR Dolar Prima Utama 

Untuk merek-merek dari PR Dolar Prima secara umum kelemahan 

terdapat pada tingginya biaya dalam aktivitas kegiatan promosi. Kegiatan 

promosi dilakukan begitu gencar untuk mengenalkan produk-produk melalui 

berbagai media yang ada. Biaya tersebut juga dipengaruhi besarnya dana 

untuk kegiatan sponsorship, berbagai event kegiatan sering dilakukan 

manajemen perusahaan sebagai salah satu cara mereka dalam meningkatkan 

penjualan. Tingginya biaya ini menyebabkan merek-merek di PR Dolar 

Prima mengkonsumsi biaya paling tinggi pada penggerak jumlah kegiatan 

dibandingkan dengan merek lain. Daerah pemasaran di luar pulau juga 

menimbulkan biaya yang tidak sedikit, jumlah produksi antara merek satu 

dengan yang lain juga kurang merata. 

Merek D One 16 mengkonsumsi biaya pada tingkat unit produksi 

relatif tinggi diantara kedua merek lainnya. Hal ini dikarenakan perusahaan 

memprioritaskan jumlah produksi kepada merek D One 16, sehingga merek 

ini membutuhkan beban operasional selep yang lebih. Selain itu, ,merek ini 

mempunyai harga pokok penjualan yang sangat tinggi dibanding 

kompetitornya. Namun, masih terdapat selisih harga jual yang lebih tinggi 

daripada perhitungan biaya per bal. Selisih ini dapat mengantisipasi 

kenaikan pita cukai tanpa harus mengoreksi harga jualnya. Untuk Merek     

D One Clas biaya yang terjadi secara keseluruhan berada di bawah merek   



D One 16, namun biaya untuk kegiatan promosi merupakan yang paling 

tinggi diantara merek- merek lain. Gencarnya promosi untuk merek ini 

kurang diimbangi dengan jumlah produksi rokok sehingga biaya yang 

dikeluarkan kurang efisien. Di sisi lain merek ini mempunyai keuntungan 

yang paling tinggi karena selisih harga jual dengan perhitungan biaya per bal 

merupakan yang paling baik diantara merek yang diproduksi PR Dolar 

Prima. 

  Merek French mengkonsumsi biaya yang tinggi pada aktivitas unit 

produksi dan aktivitas jumlah kegiatan. Puncaknya biaya untuk promosi 

merek ini membuat merek ini mengkonsumsi biaya tidak langsung yang 

tinggi pula. Berbeda dengan kedua merek sebelumnya, merek French juga 

tidak mampu menciptakan keuntungan dari selisih harga jual. Selisihnya 

justru yang paling tinggi diantara merek-merek lain. Merek ini kurang 

diproritaskan oleh PR Dolar Prima karena permintaan pasar yang relatif 

sedikit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada bagian kesimpulan akan dijelaskan secara ringkas mengenai  

pembahasan hasil penelitian. Selain itu, kesimpulan juga dapat diartikan sebagai 

dari jawaban dari rumusan-rumusan masalah dalam skripsi. Permasalahan yang 

menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan terhadap biaya, 

efisiensi biaya dan apakah biaya-biaya yang membentuk harga jual telah mampu 

bersaing dengan kompetitornya. Berdasarkan ketiga permasalahan tersebut, 

penulis melakukan penelitian terhadap biaya yang terjadi di tiga perusahaan rokok 

golongan tiga di Malang. Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut  : 

1. PR Djagung Padi telah memiliki perhitungan biaya secara sistematis. 

Perusahaan menentukan besarnya biaya dengan cara menjumlahkan 

komponen pembentuk biaya –biaya per unit kemudian ditambahkan estimasi 

laba per unit, sehingga mendapatkan harga jual  per unit. Perusahaan tidak 

menunjukkan perhitungan secara terperinci. Berbeda dengan PR Djagung 

Padi, PR Putra Gemilang belum memiliki perhitungan secara sistematis 

mengenai biaya dan harga jualnya. Perusahaan ini melakukan taksiran 

perhitungan harga jual per batangnya.  Dalam PR Dolar Prima telah memiliki 

perhitungan secara sistematis, selama ini perusahaan menentukan harga jual 

dengan cara total komponen pembentuk biaya yang terjadi dibagi dengan  



estimasi konsumsi per bal, namun perusahaan tidak menunjukkan perincian 

komponen pembentuk biaya. 

2. Perusahaan yang paling efisien dalam mengkonsumsi biaya tidak langsung 

yang termasuk dalam kelompok aktivitas dengan cost driver unit produksi, 

adalah PR Putra Gemilang (16.11%), sedangkan yang paling tidak efisien 

adalah PR Djagung Padi (17.26%). Untuk kategori merek, merek Sam Sung 

merupakan yang paling efisien  (11.11%), sedangkan Sam Sung Black 

menjadi merek yang paling tidak efisien  (24.73%). 

Pada aktivitas cost driver jam mesin, PR Dolar Prima menjadi perusahaan 

yang paling efisien (2.93%), sedangkan yang paling tidak efisien adalah PR 

Djagung padi (4.99%). D One 16 merupakan kategori merek  yang paling 

efisien (2.84%), sedangkan Sabuk Mas adalah merek yang paling tidak efisien 

(5.81%). 

Untuk aktivitas cost driver jumlah pengiriman, PR Djagung Padi merupakan 

yang paling efisien (2.27%), sedangkan PR Putra Gemilang menjadi yang 

paling tidak efisien (6.91%). Dalam kategori merek, Djagung Coklat 

merupakan merek terefisien (1.80%), sedangkan yang paling tidak efisien 

adalah merek Sabuk Mas (8.90%). 

Dalam kelompok aktivitas cost driver jumlah kegiatan promosi, PR Putra 

Gemilang menjadi yang paling efisien (26.54%), sebaliknya  PR Dolar Prima 

menjadi yang paling tidak efisien (35.73%). Sementara Samsung Black 

(22.29%) adalah merek terefisien, sedangkan D One Clas (36.97%) adalah 

merek yang paling tidak efisien. 



Jam tenaga kerja langsung merupakan salah satu cost driver dalam 

mengkonsumsi biaya tidak langsung, PR Dolar Prima menjadi yang terefisien 

(38.36%), sedangkan PR Putra Gemilang menjadi yang paling tidak efisen 

(45.94%). Diantara delapan merek, D One 16 merupakan yang paling efisien 

(37.24%) dan Sam Sung  merupakan yang paling tidak efisien (49.93%). 

3. Secara keseluruhan, merek Djagung Coklat adalah merek yang memiliki daya 

saing paling baik dalam penerapan strategi kepemimpinan biaya dibanding 

dengan merek- merek yang lain. Keunggulan yang dimiliki Djagung Coklat 

terletak pada rendahnya tingkat konsumsi biaya pada kelompok aktivitas cost 

driver jumlah pengiriman. Hal ini dikarenakan merek Djagung Coklat 

mempunyai pangsa pasar di daerah Jawa Timur, sehingga biaya pengiriman 

yang dikeluarkan sebanding dengan unit produksi yang dijual. Selain itu 

keunggulan lainnya adalah besarnya selisih antara biaya per bal yang 

dihitung kemabali menurut perhitungan ABC dengan harga jual yang 

ditetapkan. Selisih ini merupakan yang tertinggi diantara delapan merek yang 

lain. 

  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini tidak 

memperhitungkan rantai nilai luar dari perusahaan, yaitu rantai nilai pelanggan 

dan rantai nilai pemasok. Tidak diperhitungkan rantai nilai pelanggan, 

mengakibatkan penelitian ini tidak dapat mengetahui tingkat kepuasan pelanggan 

dan tingkat penguasaan pasar (market share) dari merek-merek yang menjadi 



obyek penelitian. Sedangkan akibat dari tidak memperhitungkan rantai nilai 

pemasok, penelitian tidak dapat mengetahui besarnya dampak dari biaya 

perolehan bahan baku dan kualitas bahan baku. 

 

5.3 Saran  

 Rekomendasi yang diusulkan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan : 

1.  Bagi Perusahaan 

Perusahaan rokok golongan tiga (III) sebaiknya menggunakan strategi yang 

tepat dalam persaingan industri pengolahan hasil tembakau. Strategi 

kepemimpinan biaya dapat dijadikan suatu solusi dengan menggunakan 

metode activity based costing (ABC) sehingga mendapatkan perhitungan 

biaya dan harga jual yang lebih akurat. Selain itu, perusahaan harus memiliki 

sumber daya manusia yang kompeten untuk menunjang penerapan strategi 

yang digunakan untuk tercapainya keunggulan kompetitif. 

2.  Bagi Pengembangan Keilmuan 

Perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai teori-teori akademis melalui 

berbagai kegiatan seperti seminar, penelitian, maupun pendampingan. 

Kegiatan ini dimaksudkan agar para stakeholder, dalam hal ini perusahaan 

atau  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mampu memahami teori-teori 

secara baik sehingga dapat mengaplikasikan di dalam kegiatan usahanya. 

Selain itu, melalui kegiatan tersebut teori-teori akademis mampu menjadi 



sebuah pemecahan permasalahan yang muncul dalam kehidupan nyata, 

khusunya dunia ekonomi dan bisnis.  

3.   Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini, rekomendasi yang dapat 

diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah penelitian selanjutnya dapat 

dilakukan dengan memperhitungkan rantai nilai dari luar perusahaan. 

Perhitungan rantai nilai dari luar perusahaan diharapakan akan lebih mampu 

mengetahui dengan tepat merek dan perusahaan rokok yang memiliki biaya 

yang paling kompetitif.       
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