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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 
2.1  Penelitian Terdahulu 

 Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti disusun berdasarkan pada 

penelitian-penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya yang 

mendukung penelitian ini antara lain : 

1. Barbara Gunawan (2007) 

Penelitian terdahulu ini mencoba menghubungkan apakah terdapat hubungan 

antara lingkup penggunaan ABC dengan variabel lainnya seperti teknologi 

informasi, lingkungan yang kompetitif, kompleksitas dan keanekaragaman 

bisnis, pentingnya biaya, transaksi didalam perusahaan, kapasitas yang tidak 

terpakai, tingkat kompetisi dan mutu. Hasil dari penelitian terdahulu tidak ada 

hubungan posistif anatara lingkup penggunaan ABC dan peningkatan kinerja 

keuangan. Selain itu hubungan ABC dan peningkatan di dalam ROI juga tidak 

dipengaruhi oleh faktor variabel yang ditentukan. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah jenis 

penelitian yang digunakan merupakan kuantitatif dengan menggunakan alat uji 

statistik dalam memperoleh hubungan antar variabel. 

Perbedaan : 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah jenis data 

yang digunakan oleh peneliti. Jika data yang digunakan peneliti terdahulu 
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adalah data sekunder dan saat ini peneliti menggunakan data primer. Selain itu 

jenis objek data perusahaan yang diteliti juga berbeda. 

2. Eddy Jusuf (2004)  

Dalam jurnal ini mencoba untuk membandingkan perhitungan biaya produksi 

dengan menggunakan dua metode yaitu metode ABC dan metode 

konvensional. Dari hasil perhitungan biaya produksi antara ABC dan 

Konvensional diperoleh hasil yang hampir sama, hanya saja perbedaannya 

disebabkan pembulatan pada proses perhitungannya. Namun dengan 

menggunakan metode ABC ini dapat ditelusuri aktivitas yang menimbulkan 

elemen biaya sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan aktivitas perusahaan  

sehingga dapat mengefisiensikan pembiayaan dalam proses produksi. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama 

melakukan penelitian terhadap metode ABC dalam perusahaan dengan cara 

melakukan studi kasus perusahaan. 

Perbedaan :  

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu 

membandingkan perhitungan biaya secara tradisional dan berdasarkan 

aktivitas, sedangkan peneliti saat ini menganalisis faktor-faktor penggunaan 

ABC dalam perencanaan produk dan manajemen biaya. 

3. Robert H. Chenhall (2004)  

Didalam jurnal ini mencoba untuk menganalisa hubungan antara pelatihan 

ABC, kejelasan tujuan ABC, dan dukungan top management terhadap konflik 
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kognitif dan konflik afektif serta hubungannya terhadap kegunaan ABC dalam 

perencanaan produk maupun kegunaan ABC dalam manajemen biaya yang 

kaitannya dengan penerapan ABC perusahaan untuk mencapai kesuksesan 

financial. Hasil dari penelitian ini adalah variabel pelatihan dan kejelasan 

tujuan, dukungan top management mempunyai hubungan signifikan terhadap 

konflik kognitif. Sedangkan pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan top 

management tidak signifikan terhadap konflik afektif. 

Persamaan : 

Penelitian terdahulu merupakan acuan utama penulis dalam melakukan 

penelitian. Penelitian ini sama-sama menggunakan data kuantitatif dan 

menggunakan variabel yang sama. 

Perbedaan : 

Variabel yang digunakan peneliti terdahulu lebih fleksibel, karena variabel 

dependen peneliti terdahulu dapat menjadi variabel independen. Selain itu, 

perbedaan lainnya adalah sampel pada peneliti terdahulu merupakan beberapa 

manajer perusahaan sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

karyawan dari perusahaan. Selain itu penelitian saat ini tidak menggunakan 

variabel dependen konflik kognitif dan konflik afektif melainkan 

menggunankan variabel depeden yaitu penggunaan ABC dalam perencanaan 

produk dan manajemen biaya. 

4. Arya Wirabhuana (2000)  

Penelitian terdahulu memberikan dampak atau pengaruh atas implementasi 

metode lain. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang bagaimana 
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desain dan cara perhitungan sistem pembebanan biaya berdasar aktivitas. Dan 

berikut ini beberapa hal yang terangkum dalam jurnal ini antara lain : 

1) Customer value memfokuskan ABC pada penciptaan value bagi kostumer 

dengan proses cost effective. 

2) Continuous improvement menjadikan ABC sebagai sistem informasi yang 

memacu personel melakukan peningkatan setara berkelanjutan pada proses 

yang dilakukan oleh perusahaan dalam menciptakan value bagi costumer. 

3) Cross functional menjadikan ABC sebagai sebuah sistem informasi yang 

menunjang keterpaduan antara fungsi dalam menciptakan value bagi 

costumer. 

4) Employee empowerment menjadikan ABC sebagai sistem yang 

memberdayakan karyawan untuk melakukan pengambilan keputusan atas 

pekerjaan mereka. 

Persamaan : 

Persamaan dari penelitian ini adalah teori yang dibahas dalam penelitiannya 

mengenai penerapan biaya berdasarkan Activity Based Costing. 

Perbedaan : 

Penelitian terdahulu hanya memberikan definisi serta implementasi dengan 

perusahaan yang menerapkan sistem produksi just in time. Sedangkan 

penelitian saat ini melakukan analisis terhadap kegunaan ABC dalam 

perencanaan produk dan manajemen biaya yang dilaksanakan perusahaan. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Akuntansi Manajemen 

Mulyadi (2001 : 2) mendefinisikan akuntansi manajemen adalah “Akuntansi 

manajemen dapat dipandang dari dua sudut : akuntansi manajemen sebagai salah 

satu tipe akuntansi dan akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe informasi. 

Sebagai salah satu tipe akuntansi,  akuntansi manajemen merupakan suatu sistem 

pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi 

keuangan bagi kepentingan pemakai intern organisasi. Sebagai tipe informasi, 

akunatansi manajemen merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan 

uang sebagai suatu ukuran, yang digunakan untuk membantu manajemen dalam 

pelaksanaan pengelolaan perusahaan.” 

Hansen & Mowen (2006:8) mendefinisikan akuntansi manajemen adalah 

akuntansi manajemen berfungsi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, 

mengukur, mengklarifikasi dan melaporkan informasi untuk perencanaan, 

pengendalian, dan pengambilan keputusan. 

2.2.2 Peranan Akuntansi Manajemen 

Berdasarkan definisi akuntansi manajemen, maka akuntansi manajemen dalam 

dunia usaha membantu perusahaan dalam menentukan tujuan dan langkah apa 

yang ditempuh perusahaan berdasarkan informasi yang didapat. Akuntansi 

manajemen memberikan keputusan strategis atas operasional kinerja perusahaan 

dan memberikan gambaran prediksi atas masa yang akan datang. Berikut 

penjelasan aktivitas proses manajemen perusahaan menurut Hansen & Mowen 

(2006:7). 
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1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan merupakan awal dari tujuan atas aktivitas manajemen dengan 

formulasi yang telah ditetapkan dengan rinci. Dengan adanya perencanaan 

yang baik maka perusahaan dapat melakukan pengendalian dan pengambilan 

keputusan dengan baik. 

2. Pengendalian (Controlling) 

Merupakan proses lanjut setelah perencanaan. Pengendalian merupakan 

aktivitas untuk memonitor atas aktivitas perusahaan dan melakukan tindakan 

korektif berdasar rencana yang ditetapkan sebelumnya. 

3. Pengambilan Keputusan (Decision Making) 

Merupakan proses akhir dalam proses manajemen dimana perusahaan harus 

memilih alternatif yang cocok untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

   Berdasarkan pengertian di atas maka seorang manajer harus menetapkan 

perencanaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Agar pengambilan 

keputusan tidak merugikan perusahaan. Manajer pasti dihadapkan pada alternatif 

untuk menerapkan tujuan. Maka pengambilan keputusan dipengaruhi oleh 

perencanaan dan pengendalian dimana fungsi tersebut saling berurutan. 

2.2.3 Pengertian dan Klasifikasi Biaya 

A. Pengertian Biaya 

Menurut definisinya, biaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan 

suatu badan usaha dalam mendapat tujuan yang telah ditetapkan atau 

diinginkan. Menurut Mulyadi (2006:40)  definisi biaya adalah pengorbanan 

sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau 

kemungkinan yang terjadi untuk tujuan tertentu. Perusahaan sangat 

membutuhkan informasi biaya, manajemen sangat membutuhkan informasi 
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yang berhubungan dengan biaya karena digunakan untuk mengukur tingkat 

pemasukan dan pengeluaran yang telah dilakukan selama periode tertentu 

dalam suatu perusahaan. 

B. Klasifikasi Biaya 

Akuntansi biaya merupakan penyedia informasi bagi pengambilan keputusan 

manajemen, agar tujuan tersebut bisa terpenuhi maka biaya harus 

diklasifikasikan dengan memperhatikan tujuan dan informasi biaya yang 

dihasilkan. Keberhasilan dalam merencanakan dan mengendalikan biaya 

tergantung pada pemahaman yang menyeluruh atas hubungan antara biaya dan 

aktivitas bisnis. Berikut ini beberapa jenis klasifikasi biaya : 

1. Biaya Tetap 

Biaya tetap merupakan biaya yang secara total tidak mengalami perubahan 

saat aktivitas bisnis naik dan turun dan umumnya bersifat jangka panjang. 

Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah pada waktu volume 

produksi berubah dalam jangka waktu kegiatan tertentu. 

 

 

         Cost 

 

Fixed Cost 

 

Output 

Gambar 2.1  

Biaya Tetap / Fixed Cost 

(Sumber : Hansen & Mowen,et. AL, 2006 : 85) 
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2. Biaya Variabel 

Biaya variabel yang secara total meningkat secara proporsional terhadap 

peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara proporsional terhadap 

penurunan dalam aktivitas. 

 

 

 

           

 

 
Gambar 2.2  

Gambar Variabel / Variable Cost 
(Sumber : Hansen & Mowen,et. AL, 2006 : 87) 

 

3. Biaya Semivariabel 

Biaya semivariabel merupakan biaya yang merupakan gabungan antara 

biaya tetap dan biaya variabel. Biaya semivariabel bisa berubah berdasarkan 

proporsi pada perubahan dasar aktivitasnya. 

           

          

         Cost       Variabel  

 

         

    

  Fixed Cost    

  Output 

Gambar 2.3   
Biaya Semivariabel  / Mix Cost 

(Sumber : Hansen & Mowen, 2006 : 87 ) 

co Cost Variabel 

 

Output  
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Biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi kegiatan perusahaan yang 

utama, antara lain : 

1. Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan jumlah dari bahan baku langsung, tenaga kerja 

langsung, overhead pabrik, dan bahan baku tidak langsung (Hansen & 

Mowen, 2006 :47).  Dan biaya produksi itu sendiri dikelompokkan menjadi 

tiga macam, yaitu : 

1. Biaya Bahan Baku, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

penggunaan bahan yang diolah menjadi barang jadi atau produk selesai. 

2. Biaya Tenaga Kerja, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk upah 

tenaga kerja atas aktivitasnya dalam mengerjakan proses produksi. 

3. Biaya Overhead, merupakan biaya tidak langsung atas proses produksi 

yang dikeluarkan perusahaan. 

2. Biaya Pemasaran 

 Biaya pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan 

kegiatan mulai dari memperkenalkan atau memasarkan produk hingga 

penghasilan produk sampai dengan penagihan atas hasil penjualan produk. 

3. Biaya Administrasi dan Umum 

 Biaya administrasi dan umum merupakan biaya yang dengan aktivitas 

fungsi pelayanan administrasi dan umum meliputi : biaya asuransi, biaya 

reparasi, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya gaji 

direksi dan karyawan administrasi kantor. 
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4. Biaya Keuangan 

Biaya keuangan merupakan biaya perusahaan yang berkaitan dengan fungsi 

penyediaan dana yang termasuk dalam biaya keuangan meliputi : biaya 

administrasi bank, dan biaya bunga. 

 

2.2.4 Harga Pokok Produksi 

A. Pengertian Harga Pokok Produksi 

Suatu perusahaan perlu untuk menentukan harga pokok produksi karena harga 

pokok itu merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi penentuan 

harga jual dasar dan untuk menetukan besarnya keuntungan yang diperoleh 

suatu perusahaan. Menurut Mulyadi (2003:103) definisi harga pokok produksi 

adalah pengorbanan Perusahaan besar maupun kecil dalam menentukan harga 

jualnya terlebih dahulu harus menetukan harga pokok produksi, dan hal ini 

dilakukan untuk memperkirakan laba yang diperoleh dari hasil penjualan 

produk tersebut. 

B. Unsur Biaya dalam Harga Pokok Produksi 

 Terdapat enpat unsur dalam harga pokok produksi antara lain : 

1. Bahan Baku Langsung 

Merupakan biaya yang timbul karena pemakaian bahan baku untuk proses 

produksi, karena secara langsung berhubungan dengan proses produksi 

makan bahan baku langsung dimasukkan dalam perhitungan biaya produksi. 

2. Tenaga Kerja Langsung 

Merupakan upah tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses 

produksi. Biaya ini timbul akibat pemakaian tenaga kerja untuk mengolah 

bahan baku menjadi barang jadi. 
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3. Overhead Pabrik 

Pembebanan biaya overhead berbeda dengan biaya bahan baku langsung 

dan biaya tenaga kerja langsung, karena susah ditelusuri pengaruhnya secara 

langsung terhadap   proses produksi. Biaya overhead timbul karena adanya 

pemakaian fasilitas untuk proses produksi. Dan yang termasuk dalam biaya 

overhead produksi antara lain : biaya bahan baku tak langsung dan biaya 

tenaga kerja tak langsung. 

2.2.5 Sistem Pembebanan Biaya 

Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang penulisan penelitian ini, 

bahwa pembebanan biaya dikelompokkan menjadi dua metode, antara lain : 

1. Metode  Biaya Tradisional (Convensional) 

2. Metode Activity Based Costing 

 

1. Metode Biaya Tradisional 

A. Pengertian Sistem Biaya Tradisional 

   Sistem biaya tradisonal adalah sistem pembebanan biaya sederhana 

yang perhitungan biaya produksi didominasi dengan bahan baku langsung 

dan tenaga kerja langsung. Menurut Blocher, Chen, Coking dan Lin 

(2005:216) sistem perhitungan biaya berdasarkan volume telah berfungsi 

dengan baik sejak lahirnya akuntansi biaya. Fokus sistem tradisional terletak 

pada biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang berkaitan 

dengan proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Menurut 

Mulyadi (2003:102) biaya produksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu : 
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1) Biaya produksi langsung 

2) Biaya produksi tidak langsung 

   Biaya produksi secara langsung dapat dengan mudah dibebankan 

pada biaya produk tertentu, sedangkan biaya produksi tidak langsung 

membebankan biaya produk berdasarkan cara pembebanan dengan basis 

hubungan sebab akibat. 

   Penerapan sistem tradisional ini dapat memberikan informasi biaya 

yang cukup akurat apabila : 

1) Lini produk dan jasa tidak variatif. 

2) Beban biaya overhead rendah. 

3) Proses produksi atau jasa yang homogen. 

4) Pendistribusian, permintaan pelanggan dan pelanggan yang sama. 

B. Kelemahan Sistem Biaya Tradisional 

1) Metode biaya tradisional hanya menyediakan informasi biaya utama 

yang memfokuskan pada penyajian informasi keuangan, berupa biaya 

tahap produksi. 

2) Penerapan metode biaya tradisonal tidak memberikan informasi yang 

memberdayakan manajemen dan karyawan dalam pengurangan serta 

perkiraan biaya secara handal. 

   Menurut Hansen & Mowen (2006:57) kelemahan dalam penerapan 

metode tradisional adalah dalam pembebanan biaya yang digunakan sebagai 

penelusuran langsung dan penelusuran penggerak, hanya saja dalam metode 
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biaya tradisional penelusuran penggerak hanya menggunakan penggerak 

produksi. 

2. Activity Based Costing 

A. Pengertian Activity Based Costing 

   Menurut Blocher, Chen, Chokins, Lin (2005:222) dalam buku 

pengantar manajemen biaya mendefinisikan Activity Based Costing sebagai 

berikut “Activity Based Costing merupakan sebuah pendekatan biaya 

dimana pembebanan biaya atas sumber daya ke objek biaya baik produk 

maupun jasa didasarkan atas aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya 

tersebut”. Definisi lain menurut Hansen & Mowen (2006:153) tahap awal 

dalam menerapkan Activity Based Costing adalah mengidentifikasi aktivitas 

merupakan tahap awal dalam perancangan biaya berdasarkan aktivitas.  

   Menurut Arya Wirabhuana Activity Based Costing merupakan 

sebuah informasi biaya yang menempatkan aktivitas sebagai faktor utama. 

Dan menurut Ray H. Garrison dalam Amin Widaya Tunggal (2000:21) 

ABC adalah suatu metode kalkulasi biaya yang menciptakan suatu 

kelompok biaya untuk setiap kejadian atau transaksi (aktivitas) dalam suatu 

organisasi yang berlaku sebagai pemicu biaya. Dengan demikian maka 

dapat disimpulkan definisi “Activity Based Costing merupakan suatu 

perhitungan biaya yang membebankan biaya produk berdasarkan konsumsi 

atas sumber daya sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukan dan 

menempatkan aktivitas sebagai faktor utama dengan cara melakukan 

penelusuran terlebih dahulu kemudian produk”. 
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B. Kondisi Penggunaan Activity Based Costing  

   Tidak semua perusahaan dapat mengimplementasikan perhitungan 

biaya produksi dengan menggunakan metode Activity Based Costing. Ada 

dua hal yang perlu diperhatikan sebelum menerapkan metode ABC antara 

lain : 

1) Biaya overhead atau biaya-biaya berdasarkan non-unit yang timbul harus 

lebih besar dari pada biaya langsung lainnya. 

2) Harus ada perbedaan yang mendasar antara konsumsi aktifitas 

berdasarkan unit dan aktivitas non unit. 

C. Indikator Perusahaan Menggunakan Metode ABC 

   Perusahaan yang besar dengan tingkat diferensiasi yang tinggi 

membutuhkan perhitungan overhead yang akurat karena konsumsi yang 

tidak langsung realtif lebih besar. Dengan penggunaan ABC diharapkan 

pembebanan biaya untuk memperoleh harga pokok suatu produk atau jasa 

jadi lebihn akurat. Dimana penerapan ABC dirancang untuk mengatasi 

distorsi atau selisih penemuan harga pokok produk dari metode tradisional. 

   Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan 

menerapkan metode ABC antara lain : 

1) Tenaga kerja langsung merupakan prosentase terkecil pada total biaya. 

2) Penjualan meningkat tetapi keuntungan menurun. 

3) Bagian pemasaran tidak menggunakan laporan biaya untuk menentukan 

harga. 

4) Sulit untuk menjelaskan atau menentukan laba produk. 
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5) Manajer tidak yakin terhadap laporan biaya produk. 

6) Beberapa produk lain yang menghasilkan margin keuntungan tapi tidak 

dijual oleh pesaing. 

D. Langkah dalam Merancang Activity Based Costing 

  Menurut Blocher, Chen, Choking dan Lin (2005:229) ada tiga tahap 

dalam menerapkan ABC dalam suatu perusahaan, antara lain : 

1) Identifikasi Biaya dan Aktivitas Sumber Daya 

Dalam melakukan analisis aktivitas untuk mengidentifikasi biaya sumber 

daya dan aktivitas perusahaan ada 4 tahap yang harus ditempuh, yaitu : 

a) Aktifitas tingkat unit 

b) Aktifitas tingkat batch 

c) Aktivitas pendukung produk 

d) Aktivitas pendukung fasilitas 

2) Bebankan Biaya Sumber Daya pada Aktivitas 

Dalam penerapannya ABC menggunakan penggerak biaya konsumsi 

sumber daya untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitasnya. 

Penggerak biaya konsumsi sumber daya biasanya meliputi jam tenaga 

kerja, tenaga kerja dengan aktivitas administrasi, persiapan aktivitas yang 

terkait dengan jumlah kelompok atau batch. 

3) Bebankan Biaya Aktivitas pada Objek Biaya 

Langkah terakhir dalam penerapan ABC adalah pembebanan biaya 

aktivitas atau penampungan biaya aktivitas pada output berdasarkan 

penggerak biaya konsumsi aktivitas yang tepat. Output disni tidak hanya 
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produk dan jasa dari hasil aktivitas perusahaan namun demikian output 

juga merupakan pelanggan, proyek, atau unit bisnis. 

E. Manfaat Penerapan Activity Based Costing 

  Manfaat ABC menurut Blocher, Chen, Choking dan Lin (2005:232) 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengukuran profitabilitas yang lebih baik. ABC membantu manajemen 

menentukan keputusan strategis yang diinformasikan dengan lebih baik 

tentang penetapan harga jual, lini produk, dan segmen pasar. 

2. Keputusan dan kendali yang lebih baik. Melalui penerapan ABC 

manajemen dapat meningkatkan nilai produk dan nilai proses dengan 

membuat keputusan yang lebih baik tentang desain produk, pengendalian 

biaya secara lebih baik, dan membantu perkembangan proyek yang 

meningkatkan nilai. 

3. Informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya kapasitas. Melalui 

penerapan ABC membantu manajer mengidentifikasi dan mengendalikan 

biaya kapasitas yang tidak terpakai. 

Kelemahan dari metode ABC adalah : 

1. Metode ABC tidak dapat digunakan pada semua jenis organisasi 

perusahaan  

2. Membutuhkan suasana dan lingkungan khusus, metode ABC sangat 

membutuhkan ruang lingkup dalam penerapannya karena adanya 

persyaratan khusus untuk menerapkan metode tersebut. 
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3. Kekurangan pemahaman konsep ABC pemakai yang ingin beralih dari 

sistem tradisional menghambat penerapan ABC. 

  Keterbatasan ABC menurut Blocher, Chen, Coking dan Lin 

(2005:233) adalah sebagai berikut : 

1. Alokasi, tidak semua biaya memiliki cost driver berdasarkan sumber 

daya dan aktivitas yang tepat atau tidak ganda. 

2. Mengabaikan biaya, biaya yang diidentifikasi dengan menggunakan 

ABC tidak mencakup seluruh biaya yang berhubungan dengan produk 

atau jasa. 

3. Mahal dan menghabiskan waktu, pergeseran metode pembebanan biaya 

secara tradisional ke metode ABC membutuhkan waktu yang lama dan 

membutuhkan biaya yang mahal.  

2.2.6 Perbandingan Sistem Tradisional dengan Sistem Activity Based Costing 

Beberapa perbedaan sistem tradisional dan Activity Based Costing adalah : 

1. Perlakuan terhadap biaya overhead tidak langsung yang berbeda. ABC 

mengacu pada aktivitas untuk menentukan besar biaya overhead, sedangkan 

sistem tradisional melakukan estimasi biaya berdasar satu atau dua jenis 

alokasi yang non representative. 

2. Sistem ABC membagi perhitungan overhead dalam empat kategori antara lain 

aktivitas unit, aktiviats batch, aktivitas produk dan aktivitas fasilitas. 

Sedangkan sistem tradisional membagi dalam aktivitas unit saja. 

3. Fokus ABC lebih luas tidak hanya fokus pada kinerja keuangan jangka pendek 

tetapi pada biaya, mutu dan faktor waktu. 
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4. Dalam perhitungan biaya overhead ABC menggunakan biaya penggerak dan 

melakukan pengelompokkan biaya. 

2.2.7 Pelatihan 

Tidak mudah menerapkan sistem pembebanan biaya berdasar aktivitas pada suatu 

perusahaan. Jika dilihat dari keterbatasan ABC bahwa penerapan metode Activity 

Based Costing membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Maka 

pelatihan mengenai sistem pembebanan biaya berdasar aktivitas ini perlu 

dikenalkan pada karyawan melalui pelatihan. Penelitian ini banyak mengacu pada 

jurnal Robert H. Chenhall yang membedakan porsi pelatihan penerapan Activity 

Based Costing menjadi pelatihan tentang pelaksanaan, merancang, desain dan 

menggunakan ABC. 

2.2.8 Kejelasan Tujuan 

Diterapkannya sistem pembebanan biaya secara aktivitas ini maka setiap 

perusahaan pasti memiliki tujuan yang jelas, yaitu ingin memajukan perusahaan 

dengan memperoleh nilai beban biaya yang dikeluarkan perusahaan. Maka dengan 

tujuan yang jelas dan ringkas diharapkan sistem ABC yang diterapkan perusahaan 

tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

2.2.9 Dukungan Top Management 

Sistem pembebanan biaya berdasar aktivitas akan berjalan dengan baik selain 

pengaruh pelatihan dan kejelasan tujuan adalah dengan adanya dukungan dari 

manajemen puncak (Top Management Support). Perlakuan dukungan manajemen 

puncak sangat dibutuhkan agar pelaksanaan Activity Based Costing dapat berjalan 

dengan lancar. Dukungan yang diberikan umumnya merupakan sumber daya yang 
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disediakan untuk implementasi ABC dan dukungan langsung dari pihak 

manajemen atas penerapan sistem pembebanan biaya berdasar aktivitas tersebut. 

2.2.10 Perencanaan Produk dan Manajemen Biaya 

Manajemen biaya dan perencanaan produk merupakan salah satu faktor yang 

termasuk dalam unsur ABC, karena ABC merupakan konsep biaya yang 

menjadikan aktivitas sebagai kegiatan utamanya. Aktivitas tersebut muncul 

karena adanya biaya yang digunakan dalam  memproduksi suatu produk sehingga 

dibutuhkan adanya pengendalian manajemen biaya untuk menetapkan produk 

yang akan diproduksi. Hal itu harus dilakukan agar tujuan dari pengggunaan 

system ABC tersebut dapat terlaksana dengan baik yaitu tidak hanya berhasil 

dalam pengurangan biaya tetapi juga membantu manajemen dalam membuat 

keputusan strategis. 

 

2.3  Hubungan Perencanaan Produk dan Manajemen Biaya dengan ABC 

   Secara khusus penerapan ABC menunjukkan bahwa faktor pelaksanaan 

perilaku meliputi pelatihan dan kejelasan tujuan meningkatkan manfaat dari 

produk ABC untuk perencanaan produk. Sedangkan faktor pelaksanaan perilaku 

meliputi pelatihan dan dukungan top management meningkatkan manfaat dari 

produk ABC untuk manajemen biaya (Robert H.Chenhall, 2004). 

 

2.4  Kerangka Pemikiran 

   Penerapan ABC terdiri dari 3 macam biaya yaitu biaya bahan baku 

langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Perbedaan metode ABC 

dan tradisional terdapat pada biaya overhead. Biaya overhead metode ABC 
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membebankan masing-maisng produk diukur berdasarkan aktivitas dengan 

menggunakan biaya pemacu (cost driver).  

   Agar biaya pokok produk yang dikeluarkan mencerminkan semua biaya 

yang dikonsumsi objek biaya aktifitas sumber daya dibedakan menjadi aktivitas 

unit level, aktivitas unit batch, aktivitas produk level, dan disilitas level. Berikut 

ini kerangka pikir dalam proses analisa penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 
 Kerangka Pemikiran 

 

   Dengan menggunakan variabel independen meliputi pelatihan ABC, 

kejelasan tujuan ABC, dan dukungan top management dalam penerapan ABC 

peneliti ingin menguji apakah variabel independen tersebut signifikan dengan 

variabel dependen yaitu penngunaan ABC dalam perencanaan produk dan 

manajemen biaya saat penerapan sistem perhitungan pembebanan biaya berdasar 

aktivitas. 
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2.5  Hipotesis Penelitian 

   Hipotesis adalah perumusan jawaban sementara terhadap suatu masalah 

yang akan diteliti. Kemudian hipotesis harus diuji dan dibuktikan kebenarannya 

berdasarkan fakta yang diperoleh dari penelitian, maka hipotesis diajukan sebagai 

alternatif untuk diterima atau ditolak. Berdasarkan penelitian terdahulu serta 

pembahasan dan landasan teori yang ada maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 :  Pelatihan penerapan Activity Based Costing berpengaruh signifikan 

terhadap penggunaan Activity Based Costing dalam perencanaan produk. 

H2 :  Kejelasan tujuan penerapan Activity Based Costing berpengaruh 

signifikan terhadap penggunaan Activity Based Costing dalam 

perencanaan produk. 

H3 :  Dukungan Top Management berpengaruh signifikan terhadap 

penggunaan Activity Based Costing dalam perencanaan produk. 

H4 :  Pelatihan penerapan Activity Based Costing berpengaruh signifikan 

terhadap penggunaan Activity Based Costing dalam manajemen biaya. 

H5 :  Kejelasan tujuan penerapan Activity Based Costing berpengaruh 

signifikan terhadap penggunaan Activity Based Costing dalam 

manajemen biaya. 

H6 :  Dukungan Top Management berpengaruh signifikan terhadap 

penggunaan Activity Based Costing dalam manajemen biaya. 

 




