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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada saat ini dunia usaha berkembang semakin pesat yang mengakibatkan 

naiknya persaingan bisnis. Semakin banyaknya pelaku usaha yang bermunculan 

secara terus menerus akan mengakibatkan timbulnya persaingan di antara pelaku 

usaha, baik dengan usaha sejenis maupun tidak sejenis untuk mendapatkan laba 

ataupun menguasai pasar. Dalam menghadapi persaingan tersebut tentu masing-

masing dari perusahaan memiliki strategi untuk dapat mempertahankan keunggulan 

bersaing. Persaingan tersebut tidak hanya terjadi pada bidang manufaktur tetapi 

juga di bidang usaha property seperti perumahan. 

Pada saat ini perkembangan usaha perumahan sangat berjalan pesat. Hal ini  

terlihat dari banyaknya perumahan-perumahan yang berdiri tidak hanya di kota 

besar saja melainkan di daerah kecil pun banyak didirikan perumahan. Disamping 

banyaknya peluang yang dihadapi oleh para pengusaha, hal ini tentu akan 

memberikan dampak persaingan yang semakin kompetitif. Maka dari itu, 

perusahaan harus dapat menentukan harga produksi dengan tepat karena akan 

mempengaruhi harga jual. Dimana ketika penjualan meningkat maka laba yang 

didapat pun akan naik. Karena setiap perusahaan memiliki tujuan untuk dapat 

mempertahankan hidup perusahaannya, meningkatkan laba sebesar-besarnya, dan 

tetap unggul dalam persaingan. 
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Seiring dengan persaingan yang semakin ketat, maka langkah yang harus 

dilakukan perusahaan yaitu menentukan harga pokok produksi yang tepat. 

Ketidaktepatan dalam menentukan harga pokok produksi akan memberikan 

dampak negative atau dapat merugikan perusahaan. Dengan adanya perhitungan 

harga pokok produksi akan menjadi salah satu factor perusahaan dalam mengambil 

keputusan. 

Harga bahan baku menjadi salah satu unsur dalam menentukan harga pokok 

produksi. Ketika harga bahan baku mengalami kenaikan tentu hal ini 

mempengaruhi harga produksi dan berdampak  pada harga jual. Menurut Kepala 

BPS, Suhariyanto menyatakan bahwa “tercatat pada Badan Pusat Statistik selama 

Oktober 2019 Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) bahan bangunan atau 

kontsruksi secara umum mengalami kenaikan tipis sebesar 0,07% dari bulan 

sebelumnya.” Ujarnya. (Liputan6.com, 2019) 

(Sumber : Liputan6.com) 

Gambar 1.1 

Persentase Kenaikan Harga Bahan Baku 

 

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

Cat Semen Alat Konstruksi Genteng dan
Atap

Batako

Kenaikan Bahan Bangunan

Tingkat Kenaikan Bahan Bangunan



3 
 

 
 

Bahkan kurs rupiah pun bisa mempengaruhi harga bahan baku, dikutip dari 

(Media Indonesia, 2018) “melemahnya kurs rupiah belum terlalu berdampak pada 

harga property. Akan tetapi, gangguan terbesar menurut Ketua Umum Persatuan 

Perusahaan Realestate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata, berada pada 

sector property nonsubsidi terutama kategori hunian. Selain itu, gangguan dirasakan 

ketika bangunan memiliki kandungan bahan baku impor tinggi.” Dengan 

melemahnya rupiah tentu sangat berdampak pada harga material property yang ikut 

naik. 

 

 

 

 

 

(sumber : Survei Harga Produksi Residensial Bank Indonesia) 

Gambar 1.2 

Perkembangan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) 

Berdasarkan (Survei Harga Produksi Residensial, 2019) Bank Indonesia 

pada gambar 1, mengindikasikan bahwa pada triwulan I tahun 2019 kenaikan harga 

properti residensial secara triwulan meningkat sebesar 0,49% (qtq), lebih tinggi 

dibandingkan 0,35% (qtq) pada triwulan sebelumnya. 
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Harga pokok merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk dapat 

menghasilkan suatu produk. Penetapan harga pokok produksi tentu akan 

mempengaruhi harga jual. oleh karena itu, dibutuhkan keseriusan dari perusahaan 

dalam menangani harga pokok produksinya. Disamping itu, banyak juga factor 

yang dapat mempengaruhi harga pokok produksi. Terutama mengenai harga 

property seperti rumah. Semakin banyak pengembang yang mendirikan usaha 

perumahan, maka persaingan pun semakin ketat dan semakin banyak pula pilihan 

bagi konsumen. Maka dari itu, perusahaan harus memiliki strategi tertentu agar 

dapat menarik konsumen dan menetapkan harga yang terjangkau. Selain itu, harga 

pokok produksi juga sebagai alat untuk mengukur efisiensi pelaksanaan proses 

produksi serta sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi manajemen 

perusahaan.  

Maka, metode Activity Based Costing metode yang dapat diterapkan di 

develover rumah dalam menentukan Harga Pokok Produksi pembangunan rumah. 

Karena banyaknya aktivitas yang dilakukan dalam proses pembangunan rumah dan 

perusahaan memiliki lebih dari satu produk. (Purwaji et al., 2016) menyatakan 

bahwa “Activity Based Costing adalah suatu system perhitungan biaya yang 

didasarkan pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi suatu 

produk.” 

“Activity Based Costing Sistem diciptakan untuk memperbaiki perhitungan 

harga pokok produksi yang dilakukan dengan system tradisional. Tujuan 

Activity Based Costing adalah untuk mengalokasikan biaya-biaya produksi 

berdasarkan aktivitas yang dilaksanakan, kemudian mengalokasikan biaya 

tersebut berdasarkan aktivitas-aktivitasnya. Pada metode ini, seluruh biaya 

tidak langsung dikelompokkan sesuai dengan aktivitas masing-masing, 

kemudian masing-masing kelompok biaya (cost pool) tersebut dihubungkan 

dengan masing-masing aktivitas dan dialokasikan berdasar aktivitasnya 
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masing-masing. Dasar alokasi yang digunakan adalah jumlah aktivitas 

dalam setiap cost pool tersebut. Metode ini menggunakan jenis pemicu 

biaya yang lebih banyak sehingga dapat mengukur sumber daya yang 

digunakan oleh produk secara lebihakurat”. (Rahmadani, 2016) 

Perhitungan menggunakan Activity Based costing  dilakukan dalam dua 

tahap. Pada tahap pertama dilakukan penelusuran biaya overhead pabrik ke 

aktivitas-aktivitas, yaitu mulai dari mengidentifikasi kegiatan-kegiatan, lalu 

mengelompokkan aktivitas-aktivitas dengan karakteristik yang sejenis, sampai 

menghitung tarif biaya overhead untuk masing-masing kelompok. Sedangkan pada 

tahap kedua barulah membebankan biaya overhead pabrik ke harga pokok 

produksi. 

Akan tetapi, Activity Based Costing system  ini belum banyak digunakan 

oleh perusahaan-perusahaan mengingat bahwa metode ini lebih rumit dibandingkan 

dengan system tradisional yang hanya menggunakan satu tahapan dalam 

perhitungannya dan sudah sejak lama digunakan.  

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat menunjang penelitian ini, 

penulis cantumkan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Penulis 
Judul Penelitian Perbedaan Hasil Penelitian 

1 Nurfatimah 

Rahmadani 

Penentuan Harga 

Pokok Produksi 

Pembangunan 

Rumah Dengan 

Tempat penelitian 

untuk penelitian 

terdahulu di 

Perum Perumnas 

Regional VII 

Makassar. 

Berdasarkan hasil 

perhitungan 

dengan metode 

Activity Based 
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Menggunakan 

Metode Activity 

Based Costing 

Sedangkan 

penulis 

melakukan 

penelitian pada 

perumahan yang 

berlokasi di Kota 

Sukabumi. 

 

Costing terdapat 

selisih dengan 

perhitungan 

metode tradisional 

yang digunakan 

oleh perusahaan, 

namun dengan 

metode Actovity 

Based Costing 

memberikan hasil 

yang lebih akurat. 

 

2 Elis 

Badriah 

dan asep 

Nurwanda 

Penerapan Metode 

Full Costing 

Dalam 

Menentukan 

Harga Pokok 

Produksi 

Pembangunan 

Rumah 

Perbedaan 

terletak pada 

metode yang 

digunakan untuk 

menentukan harga 

pokok produksi. 

Harga pokok 

produksi yang 

dihitung 

menggunakan 

metode full costing 

dengan 

memasukan semua 

unsur biaya tetap 

maupun variable 

ternyata lebih 

tinggi dari 

perhitungan yang 

dilakukan oleh 

perusahaan. 

3 Danang 

Rahmaji 

Penerapan metode 

Activity Based 

Costing Sistem 

Dalam Penentuan 

Variable Y yang 

dilakukan oleh 

peneliti terdahulu 

dilakukan untuk 

Metode Activity 

Based Costing 

sistem akan 

memberikan 
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Harga Pokok 

Kamar Hotel 

menentukan harga 

pokok kamar 

hotel. 

perhitungan 

alokasi biaya tidak 

langsung yang 

lebih akurat 

berdasarkan 

aktivitas-aktivitas 

hotel dan 

menghasilkan 

perhitungan profit 

lebih akurat yang 

dihasilkan dari 

masing-masing 

tipe kamar. 

 

4 Nurul 

Hidayah 

Analisis 

Penerapan Activity 

Based Costing 

Dalam Penentuan 

Harga Pokok 

Produksi Pada 

Perusahaan Kecap 

Pada penelitian 

terdahulu tempat 

peneletian 

dilakukan pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

memproduksi 

kecap. 

Perhitungan Harga 

Pokok produksi 

menggunakan 

Activity Based 

Costing Sistem 

memberikan hasil 

yang lebih murah 

dari system 

tradisional. Hal ini 

disebabkan karena 

pada Activity 

Based Costing 

Sistem BOP pada 

masing-masing 

produk dibebankan 

pada banyak cost 

driver. 
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Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Meskipun variabel 

Y sama-sama untuk menentukan harga pokok produksi, akan tetapi, pada penelitian 

terdahulu dalam menentukan harga pokok produksi dilakukan dengan metode full 

costing. Sedangkan penulis dalam menentukan harga pokok produksi 

menggunakan metode Activity Based Costing. Selain itu, penelitian pun dilakukan 

pada perusahaan yang berbeda. 

Harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting, karena dengan 

adanya harga pokok produksi dapat menentukan seberapa besar laba yang 

diinginkan oleh perusahaan. Maka perhitungan harga pokok produksi harus akurat. 

Berdasarkan uraian berbagai fenomena diatas, Activity Based Costing penting untuk 

digunakan dalam menentukan harga pokok produksi karena banyaknya aktivitas 

yang dilakukan dalam menghasilkan suatu produk. Maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian ini dan membuat judul “Penerapan Activity Based Costing 

Dalam Penentuan Harga Pokok Produksi”. 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan  latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut, yaitu : 

1. Harga bahan baku yang meningkat berdampak pada biaya produksi. 

2. Perhitungan harga pokok produksi yang kurang tepat akan merugikan 

perusahaan. 

3. Banyak perusahaan yang belum menerapkan Activity Based Costing System 

dalam menentukan harga pokok produksi. 

4. Perhitungan harga pokok produksi dengan metode Activity Based Costing 

dilakukan melalui dua tahap. 

5. Harga pokok produksi akan menjadi salah satu factor perusahaan dalam 

mengambil keputusan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari identifikasi  diatas dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut 

: 

1. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi pembangunan rumah dengan 

metode Activity Based Costing ? 

2. Bagaimana perbedaan antara hasil perhitungan harga pokok produksi yang 

dilakukan oleh perusahaan dengan perhitungan metode Activity Based 

Costing ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perhitungan harga pokok produksi 

pembangunan rumah dengan metode Activity Based Costing. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbedaan antara hasil perhitungan 

harga pokok produksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan perhitungan 

metode Activity Based Costing. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi Penulis 

Dengan penelitian ini, dapat menambah wawasan dan pengetahuan  bagi 

penulis mengenai harga pokok produksi dan berbagai metode yang 

dapat digunakan untuk menghitungnya. 

b. Bagi Pembaca 

Berharap penelitian ini dapat menambah referensi bagi pembaca yang 

akan melakukan penelitian dalam bidang harga pokok produksi. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi perusahaan  

Sebagai bahan evaluasi dan pengetahuan baru dalam menentukan harga 

pokok produksi yang lebih akurat. 

 


