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PENENTUAN HARGA POKOK PRODUK DALAM 

LINGKUNGAN PEMANUFAKTURAN MAJU 

1. Keterbatasan Penentuan Harga Pokok Produk Secara Konversional. 

− Menjelaskan beberapa masalah yang gagal diantisipasi oleh Akuntansi 
Manajemen Tradisional. 

2. Penentuan harga Pokok Berdasar Aktivitas. 

− Mendefinisikan sistem biaya berdasarkan aktivitas. 
− Menjelaskan tahap-tahap dalam penentuan harga pokok berdasarkan Activity 

Based Costing. (ABC) 
− Menjelaskan faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan Cost driver. 

3. Pemanufakturan JIT dan Penentuan Biaya Produk. 

− Menjelaskan beberapa dampak dari penerapan sistem pemanufakturan JIT. 
− Menjelaskan perbedaan antara JIT dengan pemanufakturan tradisional. 

 

PEMBUATAN KEPUTUSAN DALAM 

LINGKUNGAN PEMANUFAKTURAN MAJU. 

1. Perbedaan Manajemen Persediaan dengan JIT. 

− Menjelaskan filosofi JIT dalam menanggapi alasan-alasan tradisional terhadap 
pengadaan bahan. 

− Menjelaskan sistem kanban JIT untuk pengendalian persediaan. 
− Menjelaskan pembelian secara JIT  

2. Model Keputusan Akuntansi Manajemen Lingkungan Pemanufakturan Maju.  

− Menjelaskan konsep ABC dalam pengambilan Keputusan Strategi. 
− Menjelaskan dampak ABC dan JIT terhadap model akuntansi manajemen, 

penentuan biaya relevan, analisis C-P-V dan Analisis Segmen. 
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PENDAHULUAN 

Menurut Farahmita (2008) tujuan suatu perusahaan adalah untuk dapat menjaga 
kelangsungan hidup perusahaan, melakukan pertumbuhan serta dapat meningkatkan 
profitabilitas dari waktu ke waktu. Ketiga hal tersebut dapat menjadi pedoman menuju 
arah strategis semua organisasi bisnis. Semakin derasnya arus teknologi dan 
informasi, perusahaan dituntut untuk lebih dapat mempertahankan kelangsungan 
hidup perusahaan tersebut dalam persaingan global. Kelangsungan hidup suatu 
perusahaan dapat ditentukan oleh berbagai strategi yang diterapkan oleh perusahaan. 
Salah satu strategi yang dapat digunakan perusahaan agar dapat bersaing dalam bisnis 
global ini adalah dengan mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, 
meningkatkan kualitas produk atau jasa dan meningkatkan kemampuan untuk 
memberi respon terhadap berbagai kebutuhan pelanggan. Perusahaan dapat 
mengelola usahanya dengan efektif dan efisien dengan adanya suatu sistem informasi 
yang sistematik yang dapat berguna untuk menghadapi persaingan global yang sangat 
pesat dan kompleks. 

Persaingan global yang terjadi tersebut pun membuat perusahaan dituntut untuk 
memproduksi lebih banyak jenis barang dan jasa. Kegiatan produksi barang dan jasa 
yang berbeda akan mengakibatkan permintaaannya juga bervariasi atas sumber daya 
yang diperlukan untuk memproduksinya. 

Bervariasinya sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk, maka 
perusahaan pun harus dapat menggunakan sumber daya tersebut dengan lebih efektif 
dan efisien dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Perhitungan biaya 
produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk pun 
haruslah akurat, sehingga perusahaan dapat menentukan harga jual yang kompetitif di 
pasar global ini. Manajemen sering kali mengabaikan perhitungan biaya produksi 
secara akurat yang dapat mengakibatkan perusahaan tersebut tidak mampu bersaing 
di pasaran. Oleh karena itu, manajer suatu perusahaan membutuhkan suatu informasi 
mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk 
secara akurat. 

Pembebanan setiap biaya produksi yang dikeluarkan untuk satu unit produk dengan 
suatu metoda dapat membantu manajemen memperoleh informasi mengenai biaya 
produksi satu unit produk dengan lebih akurat. Metoda ini didalam akuntansi 
manajemen dinamakan sebagai metoda Activity Based Costing (ABC) System. 

Pada dasarnya, informasi akuntansi manajemen digunakan untuk membantu manajer 
menjalankan peranannya dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan 
merupakan proses memilih diantara berbagai alternatif dalam memaksimalkan 
penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu keputusan manajerial 
yang penting mengenai efisiensi yaitu menyangkut penggunaan metode cost of goods 
manufactured. Beberapa metode dalam menentukan cost of goods manufactured 
yaitu dengan metode konvensional dan metode Activity Based Costing.  

Metoda Activity Based Costing (ABC) System menghitung setiap biaya pada masing-
masing aktivitas dengan dasar alokasi yang berbeda untuk masing-masing aktivitas. 
Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mengadopsi metoda ini dalam 
penghitungan biaya produksi yang dikeluarkan untuk setiap produk. Umumnya 
metoda yang digunakan oleh perusahaan yang berada di Indonesia adalah pemerataan 
biaya secara umum untuk masing-masing produk. Padahal masing-masing produk 
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tersebut kenyataannya tidak menggunakan sumber daya dalam jumlah yang sama. 
Pemerataan biaya dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan biaya produk. 
Perusahaan yang produknya mengalami kekurangan biaya bisa jadi melakukan 
penjualan yang sebenarnya menghasilkan kerugian, meskipun perusahaan tersebut 
menganggap penjualan produknya tersebut menghasilkan keuntungan. Jadi penjualan 
yang dilakukan menghasilkan lebih sedikit pendapatan dibanding biaya sumber daya 
yang digunakan. Sementara perusahaan yang produknya mengalami kelebihan biaya 
bisa jadi menetapkan harga yang terlalu tinggi, sehingga produknya kehilangan daya 
saing dibanding produk sejenis yang diproduksi perusahaan lain. 

Saat ini sebagian perusahaan masih menggunakan metode konvensional dalam 
menentukan cost of goods manufactured, yang mengalokasikan biaya overhead 
berdasarkan perubahan volume, berbasiskan jam mesin dan jam kerja langsung. 
Metode perhitungan konvensional dalam perusahaan yang menghasilkan lebih dari 
satu jenis produk akan menimbulkan kesulitan dalam menyajikan biaya produksi yang 
akurat. Hal ini terjadi karena pembebanan biaya overhead dilakukan berdasarkan unit 
produksi, dari tiap jenis produk, sedangkan proporsi sumber daya yang diserap oleh 
tiap jenis produk berbeda. Karena itu, metode konvensional dapat mendistorsi biaya 
produksi per unit, dimana produk dengan tingkat pengerjaan yang lebih rumit dikenai 
biaya yang sama atau bahkan lebih rendah dari produk dengan tingkat pengerjaan 
yang tidak terlalu rumit. Sehingga metode ini kurang mampu memberikan informasi 
yang akurat dalam pembuatan keputusan. Biaya overhead pabrik dalam product cost 
menjadi lebih tinggi dari prime cost dan perhitungan biaya secara konvensional 
dianggap tidak dapat mengalokasikan biaya overhead ke product cost secara adil. 
Activity Based Costing dikembangkan untuk menjawab keterbatasan metode 
konvensional dari kebutuhan manajemen akan informasi cost of goods manufactured 
yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk 
menghasilkan cost of goods manufactured secara akurat.  

Penerapan Activity Based Costing akan relevan bila biaya overhead pabrik merupakan 
biaya yang paling dominan dan multiproduk. Activity Based Costing dapat menelusuri 
aktivitas yang memberi nilai tambah dan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah 
yang ditakutkan dalam menghasilkan suatu produk. Sehingga perusahaan dapat 
meminimalisasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi produk, yang 
akhirnya akan menghasilkan produk bernilai tinggi dengan biaya seminimal mungkin. 
Hal ini dikarenakan perhitungan metode ABC benar-benar mencerminkan konsumsi 
sumber daya yang digunakan dalam proses produksi (Martusa et al., 2010).  

Produk merupakan hasil aktivitas bisnis dan aktivitas tersebut memanfaatkan sumber 
daya yang akan menimbulkan biaya. Biaya produk dihubungkan ke aktivitas bisnis 
yang relevan kemudian dihubungkan ke sumber daya yang dimanfaatkan. Hal ini 
menghasilkan perhitungan biaya produk yang lebih akurat dibandingkan dengan 
perhitungan menggunakan konsep tradisional. Penggunaan teknologi yang semakin 
meningkat juga dapat menyebabkan peningkatan biaya tetap seperti penyusutan, 
pemeliharaan mesin, dan asuransi untuk peralatan otomatis. Dalam produksi, 
pemakaian mesin seperti telah menggantikan tenaga kerja langsung.  
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Pembebanan biaya  

Hansen dan Mowen terjemahan Fitriasari dan Kwary (2006:40-45) membebankan 
biaya terhadap sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya melalui metode 
penelusuran langsung, penelusuran penggerak dan alokasi, sebagai berikut:  
a. Penelusuran langsung (direct tracing)  

Direct tracing adalah suatu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang 
berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Penelusuran ini sering 
dilakukan melalui pengamatan secara fisik.  

b. Penelusuran penggerak (driver tracing)  
Driver tracing adalah penggunaan penggerak untuk membebani biaya ke objek 
biaya. Dalam konteks pembebanan biaya, penggerak adalah faktor penyebab yang 
dapat diamati dan yang mengukur konsumsi sumber daya objek biaya. Oleh sebab 
itu, penggerak adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan 
sumber daya, dan memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya yang 
berhubungan dengan objek biaya.  

c. Alokasi (allocation)  
Allocation adalah pembebanan biaya tidak langsung ke objek biaya. Biaya tidak 
langsung merupakan biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan ke objek biaya, baik 
dengan menggunakan penelusuran langsung atau penggerak.  

Sistem Akuntansi Biaya Konvensional  

Kholmi dan Yuningsih (2004:27) menjelaskan bahwa sistem akuntansi biaya 
tradisional hanya memusatkan pada ukuran output aktifitas yang didasarkan pada 
volume produksi. Pendekatan tradisional mengasumsikan bahwa semua biaya dapat 
diklasifikasikan sebagai biaya tetap dan variabel sesuai dengan perubahan unit atau 
volume produk yang diproduksi. Carter terjemahan Krista (2009:532) menjelaskan 
bahwa sistem perhitungan biaya tradisional ditandai oleh penggunaan ukuran yang 
berkaitan dengan volume atau ukuran tingkat unit sebagai dasar untuk 
mengalokasikan overhead ke output. Oleh karena itu, sistem tradisional juga disebut 
dengan sistem berbasis unit (unit-based system). 

Hansen dan Mowen terjemahan Fitriasari dan Kwary (2006) menjelaskan bahwa 
perhitungan biaya berdasarkan tradisional, membebankan bahan baku langsung dan 
tenaga kerja langsung dengan menggunakan penelusuran langsung. Overhead 
dibebankan melalui proses dua tahap sebagai berikut:  

a. Biaya overhead dikumpulkan dalam kelompok, baik pada tingkat pabrik atau 
tingkat departemen.  

b. Setelah kelompok didefinisikan, biaya kelompok overhead dibebankan ke 
produk dengan menggunakan penggerak tingkat unit, yang paling umum yaitu 
dengan menggunakan tenaga kerja langsung atau jam mesin.  

Keterbatasan Akuntansi Biaya Konvensional  

Hansen dan Mowen terjemahan Fitriasari dan Kwary (2006:147-150) menjelaskan 
bahwa dalam sistem biaya konvensional, tarif keseluruhan pabrik dan tarif 
departemen yang umumnya digunakan oleh perusahaan dalam beberapa situasi, tarif 
tersebut tidak berfungsi baik dan dapat menimbulkan distorsi biaya produk yang 
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besar. Akibatnya distorsi biaya produksi dapat merugikan perusahaan, terutama bagi 
perusahaan yang dikarakteristikan oleh adanya peningkatan atau ketatnya tekanan 
persaingan serta tekanan atas teknologi canggih. Dengan demikian sistem biaya 
konvensional tidak dapat secara tepat membebankan biaya overhead ke masing-
masing produk. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan tarif 
keseluruhan pabrik dan departemen berdasarkan unit, untuk membebankan biaya 
overhead secara tepat, yaitu:  

a. Biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit  

Penggunaan baik tarif keseluruhan pabrik maupun departemen, memiliki asumsi 
bahwa pemakaian sumber daya overhead berkaitan erat dengan unit yang 
diproduksi. Akan tetapi, jika terdapat aktivitas yang tidak berkaitan dengan jumlah 
unit yaitu aktivitas yang tidak dilakukan tiap kali suatu unit produk diproduksi, 
maka tarif ini tidak sesuai untuk membebankan overhead berdasarkan unit 
sehingga dapat menimbulkan distorsi biaya produk. Sebagai contoh, aktivitas 
rekayasa teknik produk, dimana biayanya bergantung pada jumlah pesanan 
pekerjaan rekayasa teknik yang berbeda, bukan pada unit yang diproduksi dari 
setiap produk tertentu.  

b. Tingkat keanekaragaman produk adalah besar  

Keanekaragaman produk yaitu produk yang mengkonsumsi aktivitas overhead 
dalam proporsi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, perbedaan pada ukuran 
produk, kerumitan produk, waktu penyetelan, dan besarnya batch, semuanya 
dapat menyebabkan produk mengkonsumsi overhead pada tingkat yang berbeda. 
Apa pun bentuk keanekaragaman produknya, biaya produk akan terdistorsi apabila 
jumlah overhead berdasarkan unit yang dikonsumsi produk, tidak berubah dalam 
proporsi langsung dengan jumlah yang dikonsumsi oleh overhead nonunit.  

Pengertian Akuntansi Biaya 

Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian 
biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta 
penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. 

Pengertian Biaya Produksi 

Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan 
uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. 
Sedangkan dalam arti sempit, biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber 
ekonomi untuk memperoleh aktiva. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang yang 
terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. 
Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi dibagi menjadi biaya 
bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik (factory overhead 
cost). 

Biaya Bahan Baku 

Biaya bahan baku langsung adalah semua biaya bahan yang membentuk bagian 
integral dari barang jadi dan yang dapat dimasukkan langsung dalam kalkulasi biaya 
produk. Contoh bahan baku langsung adalah kayu untuk pembuatan meubel dan tanah 
liat untuk pembuatan genteng. Pertimbangan utama dalam mengelompokkan bahan 
ke dalam bahan baku langsung adalah kemudahan penelusuran proses pengubahan 
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bahan tersebut sampai menjadi barang jadi. Sebagai contoh, paku untuk membuat 
peralatan meubel merupakan bagian dari barang jadi, namun agar perhitungan biaya 
meubel tersebut bisa dilakukan secara cepat, bahan ini dapat diklasifikasikan sebagai 
bahan baku tidak langsung. 

Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja langsung adalah karyawan atau karyawati yang dikerahkan untuk 
mengubah bahan langsung menjadi barang jadi. Biaya untuk ini meliputi gaji para 
karyawan yang dapat dibebankan kepada produk tertentu. 

Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead pabrik disebut juga biaya produk tidak langsung, yaitu kumpulan dari 
semua biaya untuk membuat suatu produk selain biaya bahan baku langsung dan tidak 
langsung. Overhead pabrik pada umumnya didefinisikan sebagai bahan tidak 
langsung, pekerja tidak langsung, dan bahan pabrik lainnya yang tidak secara mudah 
diidentifikasikan atau dibebankan langsung ke pekerjaan produk atau tujuan akhir 
biaya. Biaya overhead pabrik terdiri dari biaya Biaya overhead pabrik tetap dan biaya 
Biaya overhead pabrik variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap 
untuk tingkat volume kegiatan tertentu, biaya variabel adalah biaya yang jumlah 
totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Ada juga yang 
dinamakan biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tak sebanding dengan 
perubahan volume kegiatan. 

Gambaran Umum Penentuan Harga Pokok Produksi secara Konvensional 

Sistem akuntansi biaya konvensional menggunakan unit / kuantitas produk yang 
dihasilkan sebagai dasar pembebanan. Metode pembebanan semacam ini sering 
disebut juga Unit Based System. Pada sistem ini biaya-biaya yang timbul dicatat, 
dikumpulkan, dan dikendalikan berdasar atas elemen-elemennya ke dalam pusat-
pusat pertanggungjawaban. Dengan cara semacam ini maka biaya-biaya produksi juga 
ditentukan menurut banyaknya sumber daya yang diserap oleh masing-masing pusat 
biaya. Ada dua metode yang digunakan untuk menghitung harga pokok produk yaitu 
sebagai berikut : 

A. Metode Harga Pokok Penuh (Full Costing) 

Metode harga pokok penuh merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 
memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produk yang 
terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, 
baik yang bersifat tetap maupun variabel. Metode harga pokok penuh ditujukan untuk 
memenuhi kepentingan pihak eksternal perusahaan. 

Biaya bahan variable  $ XXX 
Biaya upah variable  $ XXX 

Biaya overhead tetap  $ XXX 

Biaya overhead variabel $ XXX 

-----------  (+) 

Harga pokok produksi $ XXX 
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B.Metode Harga Pokok Variabel (Variable Costing) 

Metode harga pokok variabel merupakan metode penentuan harga pokok produksi 
yang hanya mempehitungkan biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam harga 
pokok produksi. Biaya tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 
langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Metode harga pokok variabel ini lebih 
ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak internal.  

Biaya bahan variable  $ XXX 
Biaya upah variable  $ XXX 

Biaya overhead variable $ XXX 

-----------  (+) 

Harga pokok produksi $ XXX 

Activity Based Costing System  

Mulyadi (2003) menjelaskan bahwa Activity Based Cost System merupakan sistem 
informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas 
untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap 
aktivitas. Sistem informasi ini menggunakan aktivitas sebagai basis serta pengurangan 
biaya dan penentuan secara akurat kos produk/jasa sebagai tujuan. Sistem informasi 
ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang. Carter terjemahan 
Krista (2009) menyatakan bahwa Activity Based Costing didefinisikan sebagai suatu 
sistem perhitungan biaya, dimana tempat penampungan biaya overhead yang 
jumlahnya lebih dari satu dialokasikan menggunakan dasar yang mencakup satu atau 
lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume (non-volume-related-factor). Activity 
Based Costing mengakui bahwa terdapat biaya-biaya lain pada kenyataannya dapat 
ditelusuri tidak ke unit output, melainkan ke aktivitas yang diperlukan untuk 
memproduksi output. Hansen dan Mowen terjemahan Fitriasari dan Kwary (2006) 
menyatakan bahwa sistem biaya berdasarkan aktivitas (Activity Based Cost) 
merupakan proses dua tahap yaitu:  

� Pembebanan biaya ke aktivitas  

Aktivitas menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan, energi, dan 
modal. Biaya dari sumber daya didapat dalam buku kas umum, namun berapa 
banyak dihabiskan pada setiap aktivitas tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, 
menjadi penting untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas dengan 
menggunakan penelusuran langsung dan penggerak. Misalnya: waktu yang 
dihabiskan pada setiap aktivitas merupakan dasar bagi pembebanan biaya tenaga 
kerja ke aktivitas dengan menggunakan metode pembebanan penelusuran 
langsung. Jika sumber daya dibagi oleh beberapa aktivitas (seperti sumber daya 
staf administrasi), maka pembebanan dilakukan melalui penelusuran penggerak 
dan penggerak ini disebut penggerak sumber daya. Penggerak sumber daya 
merupakan faktor-faktor yang mengukur pemakaian sumber daya oleh aktivitas. 
Setelah penggerak sumber daya diidentifikasi, maka biaya sumber daya dapat 
dibebankan ke aktivitas.  
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� Pembebanan biaya pada produk  

Pembebanan ini dilakukan dengan cara menentukan aktivitas primer terlebih 
dahulu, kemudian dibebankan pada produk dalam suatu proporsi sesuai dengan 
aktivitas penggunaannya, seperti yang diukur oleh penggerak aktivitas. Kemudian 
pembebanan ini diselesaikan dengan penghitungan suatu tarif aktivitas yang 
ditentukan terlebih dahulu dan mengalikan tarif ini dengan penggunaan aktual 
aktivitas. 

Cost Driver 

Menurut Hilton et al. (2003) cost driver adalah karakteristik dari aktivitas atau 
peristiwa yang membuat biaya tersebut timbul. Penentuan cost driver harus 
memperhatikan dua hal berikut ini: 

1. Penentuan cost driver menentukan jumlah kelompok biaya berdasarkan aktivitas 
pada Activity Based Costing (ABC) System. 

2. Ketersediaan data yang bisa diandalkan dan pengukurannya. 

Menurut Mulyadi (2002) cost driver dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian 
sebagai berikut: 

1. Resource Driver 

Setiap sistem akuntansi dibuat dengan berbagai macam accounts untuk 
mengklasifikasikan informasi dengan berbagai macam alasan. Salah satu 
contohnya adalah perbedaan tipe dari payroll accounts (akun pembayaran gaji) 
didalam sistem akuntansi. Resource driver dapat didefinisikan sebagai hubungan 
antara cost elemen dan aktivitas, atau berapa banyak aktivitas mengkonsumsi cost 
elemen. Maksudnya adalah seberapa banyak jumlah dari cost elemen yang 
digunakan untuk masing-masing aktivitas dalam melakukan prosesnya. 

2. Activity Driver 

Activity Driver dapat didefinisikan sebagai hubungan dari seberapa banyak suatu 
produk mengkonsumsi masing-masing aktivitas. Hubungan ini sangat penting 
untuk manajemen biaya dengan tujuan untuk mengerti dan mengelola cost driver 
untuk membuat biaya pada masing-masing aktivitas menjadi rendah. Cost driver 
untuk setiap aktivitas harus ditentukan secara tepat agar didapat perhitungan 
biaya yang lebih akurat. Menurut Hilton et al. (2003) mendefinisikan empat point 
yang membuat cost driver layak dipilih dengan tepat: 

1) Mempunyai hubungan sebab akibat dengan aktivitas dan biayanya. 

2) Dapat diukur. 

3) Memprediksikan atau menjelaskan penggunaan sumber daya oleh aktivitas 
dengan alasan yang akurat. 

4) Dapat menjadi dasar didalam praktik kapasitas sumber daya untuk mendukung 
aktivitas. 

Hierarki Biaya (Cost Hierarchy) 

Menurut Desy (2000) hierarki biaya (cost hierarchy) mengelompokkan biaya 
berdasarkan kelompok-kelompok biaya berdasarkan beberapa faktor seperti jenis 
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pemicu biaya atau dasar alokasi biaya (cost driver), atau perbedaan tingkat kesulitan, 
dalam menentukan hubungan sebab akibat. Activity Based Costing (ABC) system 
biasanya menggunakan hierarki biaya dengan empat tingkatan untuk mengidentifikasi 
dasar alokasi biaya yang sedapat mungkin merupakan pemicu biaya pada kelompok 
biaya berdasarkan aktivitas. 

Menurut Desy (2000) keempat tingkatan pada hierarki biaya tersebut adalah: 

1. Biaya pada tingkat unit produksi. Biaya pada tingkat unit produksi adalah biaya 
aktivitas yang dikerjakan untuk setiap unit produksi barang dan jasa. Biaya 
operasi manufaktur (seperti biaya listrik, depresiasi mesin, dan biaya reparasi) 
yang terkait dengan aktivitas pengoperasian merupakan biaya pada tingkat unit 
produksi. Biaya-biaya tersebut berada pada tingkatan ini karena biasanya biaya 
aktivitas ini meningkat seiring dengan penambahan unit yang diproduksi atau 
penambahan jam pemakaian mesin. 

2. Biaya pada tingkat kelompok produksi. Biaya pada tingkat kelompok produksi 
adalah biaya aktivitas yang lebih berkaitan dengan kelompok unit yang 
diproduksi, bukan dengan setiap unit individual. Pada perusahaan yang membeli 
banyak bahan baku langsung, biaya pembelian bisa jadi berjumlah signifikan. 
Biaya pembelian mencakup biaya pemesanan, penerimaan bahan baku, dan 
pembayaran ke pemasok. Biaya-biaya ini merupakan jenis biaya pada tingkat 
kelompok produksi karena lebih terkait dengan jumlah pemesanan dan bukan 
pada kuantitas atau nilai bahan baku yang dibeli. 

3. Biaya pendukung yang berkaitan dengan barang dan jasa. Biaya pendukung 
yang berkaitan dengan barang dan jasa merupakan biaya aktivitas yang dilakukan 
untuk mendukung setiap barang dan jasa yang diproduksi. 

4. Biaya pendukung fasilitas. Biaya pendukung fasilitas adalah biaya aktivitas yang 
tidak dapat ditelusuri ke barang dan jasa namun mendukung operasi perusahaan 
secara keseluruhan. Biasanya sulit untuk menemukan hubungan sebab akibat 
antara jenis biaya ini dengan dasar alokasi biaya. Ketiadaan hubungan ini 
menyebabkan beberapa perusahaan tidak mengalokasikan jenis biaya ini ke 
barang dan jasa melainkan langsung menguranginya dari pendapatan operasi. 
Pengalokasian semua biaya ke barang dan jasa menjadi penting bila manajemen 
ingin menetapkan harga jual berdasarkan total biaya yang terjadi. 

Hierarki Aktivitas (Hierarchy of Activities) 

Activity Based Costing (ABC) System membagi aktivitas berdasarkan hierarkinya. 
Setiap biaya sumber daya harus dibebankan ke masing-masing aktivitas yang ada 
didalam perusahaan. Salah satu atribut yang terpenting adalah mengklasifikasikan 
aktivitas manufakturing kepada dimensi hierarki biaya: unit, batch, product, 
customer, and facility sustaining. 

Menurut Hilton et al. (2003) pengertian unit level activities adalah aktivitas yang 
dilakukan untuk setiap unit produk atau jasa. Jumlah dari unit level activities 
berjumlah proporsional dengan volume produksi dan volume penjualan. Di dalam unit 
level activities terdapat biaya-biaya yang melekat langsung pada unit produk atau dan 
dapat langsung ditelusuri pada unit produk atau jasa. 
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Menurut Hilton et al. (2003) pengertian batch level activities adalah aktivitas yang 
dilakukan untuk setiap batch atau penyetelan. Batch level activities ini contohnya 
menyetel mesin untuk produksi baru, pembelian bahan baku, dan memproses order 
customer. Didalam batch level activities terdapat biaya-biaya yang tidak secara 
langsung melekat pada unit produk atau jasa atau tidak dapat langsung ditelusuri pada 
unit produk atau jasa. 

Menurut Hilton et al. (2003) product-level resources and activity diperoleh dan 
dilaksanakan untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa secara spesifik. 
Productlevel resources and activities dapat langsung ditelusuri kepada produk atau 
jasa secara spesifik tetapi tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan batch atau 
pada produksi unit barang atau jasa secara individual. 

Menurut Hilton et al. (2003) customer-level resources and activity dapat diperoleh 
dan dilaksanakan untuk melayani pelanggan. Aktivitas pelanggan ini meliputi 
konsultasi dengan konsumen dan membuat pengaturan distribusi khusus untuk 
pelanggan tertentu. 

Menurut Hilton et al. (2003) facility-level resources and activity dapat diperoleh dan 
dilakukan untuk menyediakan kapasitas secara umum untuk memproduksi barang 
atau jasa. Facility-level resources and activity secara langsung dihubungkan dengan 
skala, lingkup dan lokasi operasi produksi tetapi tidak secara langsung dihubungkan 
dengan konsumen, produk, batch, atau produksi unit barang atau jasa secara 
individual. 

Langkah-Langkah Penghitungan Biaya Dengan Menggunakan Activity 
Based Costing (ABC) System 

Menurut Desy (2000) langkah-langkah penghitungan biaya dengan menggunakan 
Activity Based Costing (ABC) System adalah: 

1. Identifikasikan produk yang menjadi objek biaya. Tujuannya adalah menghitung 
total biaya dan biaya manufaktur dan biaya distribusi per unit produk. 

2. Hitung biaya langsung dari produk. Biaya langsung contohnya biaya bahan baku 
dan biaya tenaga kerja langsung. 

3. Pilih dasar pengalokasian biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya 
tidak langsung ke produk. Penentuan dasar alokasi biaya menentukan jumlah 
kelompok berdasarkan aktivitas pada sistem ABC, karena banyak aktivitas yang 
mempunyai pemicu biaya yang sama. 

4. Identifikasikan biaya tidak langsung yang berkaitan dengan setiap dasar alokasi 
biaya. Pada tahap ini, biaya tidak langsung dialokasikan sebisa mungkin 
berdasarkan hubungan sebab akibat antara dasar alokasi biaya dan biaya 
aktivitas. 

5. Hitung tarif per unit dasar alokasi biaya guna mengalokasikan biaya tak langsung 
ke produk. Tarif per unit dasar alokasi biaya dihitung dengan membagi total biaya 
pada masing-masing aktivitas dengan kuantitas dasar alokasi biaya. 

6. Hitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk. Untuk menghitung 
total biaya tidak langsung pada setiap produk, maka total kuantitas dari dasar 
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alokasi biaya yang digunakan setiap aktivitas oleh tiap produk dikalikan dengan 
tarif alokasi biaya yang telah dihitung. 

7. Hitung total biaya produk dengan menjumlahkan semua biaya. Semua biaya 
langsung dan biaya tidak langsung dijumlahkan untuk mendapatkan total biaya 
produk. 

Keterbatasan Penerapan Activity Based Cost System  

Blocher terjemahan Ambarriani (2000:135) menyatakan keterbatasan penerapan 
Activity Based Cost System yaitu:  

� Alokasi. Tidak semua biaya memiliki pengerak biaya konsumsi sumber daya atau 
aktivitas yang tepat atau tidak ganda. Beberapa biaya mungkin membutuhkan 
alokasi ke departemen atau produk berdasarkan ukuran volume yang arbitrer 
sebab secara praktis tidak dapat ditemukan aktivitas yang dapat menyebabkan 
biaya tersebut.  

� Mengabaikan biaya. Biaya produk atau jasa yang diidentifikasikan Activity 
Based Cost System cenderung tidak mencakup seluruh biaya yang berhubungan 
dengan produk atau jasa tersebut. Biaya produk atau jasa biasanya tidak termasuk 
biaya untuk aktivitas seperti pemasaran, pengiklanan, penelitian, dan 
pengembangan, dan rekayasa produk, meski sebagian dari biaya-biaya ini dapat 
ditelusuri ke suatu produk atau jasa.  

� Mahal dan menghabiskan waktu. Untuk perusahaan yang telah 
menggunakan sistem perhitungan biaya tradisional berdasarkan volume, 
pelaksanaan suatu sistem baru Activity Based Cost cenderung sangat mahal 

Kelemahan Sistem ABC 

1. Biaya yang dikeluarkan untuk menghitung biaya dengan Activity Based Costing 
(ABC) System lebih mahal dibandingkan biaya untuk menghitungan biaya secara 
tradisional. 

2. Belum banyak orang yang mampu untuk mendesain Activity Based Costing 
(ABC) System (terutama di Indonesia) baik internal maupun eksternal 
perusahaan. 

3. Sulit untuk menemukan orang yang dapat memelihara Activity Based Costing 
(ABC) System di sebuah perusahaan. Sulit untuk mendesain Activity Based 
Costing (ABC) System yang optimal (seimbang antara cost of errors made from 
inaccurate with the cost measurement). 

4. Semakin rinci Activity Based Costing (ABC) System dan semakin banyak 
kelompok biaya yang dibentuk, maka semakin banyak alokasi yang dibutuhkan 
untuk menghitung biaya aktivitas untuk setiap kelompok biaya. Ini dapat 
menyebabkan kesalahan identifikasi biaya untuk kelompok biaya berdasarkan 
aktivitas yang berbeda. 
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Perbedaan antara Sistem ABC dengan Sistem Kalkulasi Biaya Tradisional 

Menurut Tunggal (1995), sistem ABC dengan sistem tradisional mempunyai 
perbedaan sebagai berikut: 

1. ABC membagi konsumsi overhead ke dalam empat kategori: unit, batch, produk 
dan penopang fasilitas. Sitem tradisional membagi biaya overhead kedalam unit. 
Sebagai akibatnya ABC mengkalkulasikan konsumsi sumberdaya, tidak semata-
mata pengeluaran operasional, sehingga ABC lebih berguna untuk pengambilan 
keputusan bagi manajemen. 

2. ABC menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai pemacu untuk menetapkan berapa 
besar setiap overhead tidak langsung dari setiap produk mengkonsumsikan. 
Sitem tradisional mengalokasikan overhead berdasarkan satu atau dua basis 
aplikasi yang non representatif 

3. Fokus ABC adalah pada biaya, mutu dan faktor waktu. Sistem tradisional 
memfokus pada kinerja keuangan dalam jangka pendek, seperti laba, dengan 
cukup akurat. Bila sistem tradisional digunakan untuk penetapan harga dan 
mengidentifikasikan produk yang menguntungkan, angka-angka tidak dapat 
diandalkan. 

4. ABC mempunyai kebutuhan yang jauh lebih kecil untuk analisis varian dari pada 
sistem tradisional, karena kelompok biaya dan pemacu jauh lebih akurat dan jelas, 
karena ABC akan menggunakan biaya historis pada akhir periode untuk 
menghitung biaya aktual apabila apabia kebutuhan muncul. 

5. ABC memerlukan masukan dari seluruh departemen. persyaratan ini mengarah ke 
integrasi organiasi yang lebih baik dan memberikan suatu pandangan fungsional 
silang mengenai organisasi. 

Profitabilitas Produk 

Menurut Nurhayati (2003) setiap perusahaan melakukan proses produksinya untuk 
memperoleh laba. Laba yang diharapkan perusahaan tersebut umumnya diperoleh 
dari selisih dari harga jual dengan biaya produksi. Analisis biaya produksi untuk suatu 
produk atau jasa dengan menggunakan Activity Based Costing (ABC) System dapat 
membantu pihak manajemen untuk mengetahui biaya-biaya yang sebenarnya 
dikonsumsi untuk memproduksi sebuah produk sehingga perusahaan dapat 
mengetahui produk-produk yang mana saja yang menghasilkan profitabilitas baik 
yang tertinggi maupun yang terendah ataupun produk-produk yang sebenarnya 
menghasilkan kerugian karena harga jual produk tersebut lebih rendah dari biaya 
produksinya. 

Menurut Hilton et al. (2003) profitabilitas sangat berkaitan dengan profit atau laba 
dan merupakan ukuran bagi perusahaan apakah telah menjalankan usahanya untuk 
memenuhi kebutuhan konsumennya melalui produk atau jasa yang diproduksi oleh 
perusahaan tersebut dalam rangka untuk mempertahankan kelangsungan hidup 
perusahaan. Pengertian produk adalah hasil dari proses manufacturing yang akan 
ditawarkan dipasar untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. 

Dari pengertian profitabilitas dan pengertian produk, penulis dapat menyimpulkan 
bahwa pengertian profitabilitas produk adalah laba yang diperoleh dari hasil penjualan 
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produk barang atau jasa kepada konsumen yang dapat menghasilkan laba bagi 
perusahaan yang didapat dari selisih harga jual dengan biaya produksi produk barang 
atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Bila perusahaan menerapkan sistem 
penghitungan biaya menggunakan metoda tradisional dengan perataan biaya atau 
dengan satu dasar alokasi biaya saja, perusahaan dapat mengalami ketidakakuratan 
penghitungan biaya produksi yang dapat menyebabkan adanya kekurangan biaya pada 
produk yang berarti sebuah produk yang sebenarnya membutuhkan biaya sumber 
daya yang banyak tetapi justru perusahaan menetapkan biaya per unitnya lebih rendah 
dari yang seharusnya. Sebaliknya produk dapat kelebihan biaya yang berarti sebuah 
produk yang sebenarnya mengkonsumsi sumber daya dalam jumlah sedikit tetapi 
justru perusahaan salah menetapkan biaya produksi per unit dengan menetapkan 
biaya produksi per unit yang lebih tinggi dari yang seharusnya.  

Activity Based Costing (ABC) System dapat memberikan informasi yang cukup akurat 
mengenai biaya produksi suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan 
sehingga pihak manajemen dapat mengetahui produk-produk mana saja yang 
sebenarnya menghasilkan keuntungan dan produk mana saja yang mungkin dapat 
menghasilkan kerugian bagi perusahaan dengan cara mengurangi harga penjualan 
produk dengan biaya produk tersebut. 

Setelah mendapat informasi mengenai profitabilitas produk dari produk yang 
dihasilkan oleh perusahaan, pihak manajemen dapat menggunakan informasi tersebut 
untuk mengambil keputusan strategis untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain 
yang sejenis. Misalnya dengan cara menurunkan harga jual untuk produk yang 
menghasilkan keuntungan yang tinggi sehingga produk tersebut mempunyai daya 
saing yang kuat di pasar dan menaikkan harga jual untuk produk yang menghasilkan 
sedikit keuntungan atau menghentikan produk yang ternyata menghasilkan kerugian 
bila terus menerus diproduksi oleh perusahaan. 
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IMPLEMENTASI ACTIVITY BASED COSTING TERHADAP 
KINERJA PERUSAHAAN (Telaah Literatur) 

 
ABSTRACT 

Activity Based Costing (ABC) has come as an attractive tool to traditional costing systems. 
Traditional accounting has tendency to provide information, which though accurate is often 
late, irrelevant and misleading. ABC system has been identified as one suitable approach to 
address these problems. The adoption of the ABC systems has been believed as the one of the 
key factor for better performance of the organizations. Nevertheless, researches found various 
results about the impact of ABC systems adoption. The result showed a better performance in 
one side, the other side the adoption of the systems brought no significant change in the 
organization performance. These indicate the importance of using contingency approach to see 
the impact of implementation of the ABC systems. 

Keywords: Activity-Based Costing, traditional cost, performance, firm value, strategic 
decision. 

PENDAHULUAN  

Gagasan tentang Activity Based Costing (ABC) yang dikemukan Kaplan pada tahun 
1980-an dengan cepat menjadi wacana dan pusat perhatian para manajer maupun 
akademisi dalam menjawab persoalan kos overhead. Kaplan (1990) berpendapat 
bahwa sistem akuntansi tradisional gagal untuk menyediakan informasi yang tepat 
dan relevan dalam pengambilan keputusan strategis (internal) perusahaan. 

Permasalahan yang serius bagi perusahaan adalah bagaimana alokasi kos overhead ke 
dalam produk/jasa. Sistem akuntansi tradisional menetapkan alokasi dengan dasar 
unit yang diproduksi, sehingga naik-turunnya alokasi per unit produk akan bergantung 
pada unit produksi. Kaplan sebagaimana dikutip Reimann (1990) menyatakan bahwa 
kos overhead tidak dikendalikan oleh unit produksi melainkan oleh aktivitas-aktivitas 
tertentu. Setiap produk diasumsikan mengkonsumsi aktivitas-aktivitas tertentu, untuk 
itu perlu dilakukan identifikasi untuk menentukan aktivitas-aktivitas apa yang 
merupakan pengendali/penentu (cost driver) dari produk. 

Analisis ABC membantu perusahaan untuk mengidentifikasi produk, harga, maupun 
pelanggan yang menguntungkan (profitable) dan yang tidak menguntungkan 
(unprofitable). Kebijakan selanjutnya perusahaan dapat memutuskan apakah akan 
melanjutkan atau menghentikan unsur-unsur yang tidak menguntungkan tersebut. 

Lebih jauh dikatakan bahwa ABC mendorong perusahaan untuk menghasilkan produk 
yang mempunyai keunggulan kompetitif (Reimann 1990). Alasan yang mendasari 
adalah selain dapat mengatasi pemborosan yang selama ini melekat pada produk, 
implementasi ABC memungkinkan perusahaan untuk membuat produk dalam jumlah 
unit dan kualifikasi yang diharapkan5 (Nair 2002). Dalam konteks ini, ABC juga 
membantu perusahaan melakukan diversifikasi produk. 

ABC dapat dikatakan sebagai sistem yang memberikan kontribusi terpadu bagi 
berbagai pengambilan keputusan strategis. ABC mampu memberikan informasi yang 
akurat, relevan dan tepat waktu. ABC oleh banyak kalangan dipandang sebagai 
terobosan dalam sistem akuntansi biaya yang selama ini tidak diakomodasi oleh sistem 
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akuntansi tradisional/konvensional. Tabel 1 memberikan gambaran tentang 
perbedaan antara ABC dengan sistem tradisional. 

Tabel 1 
Perbedaan Antara ABC dan Sistem Tradisional 

Keterangan Activity Based Costing Sistem Tradisional 
Dasar Alokasi Aktivitas Unit Produksi, Jam Tenaga Kerja, dsb 

Fokus pengukuran Kos, kualitas, skala produk,data 
keuangan dan waktu Kinerja keuangan jangka pendek 

Klasifikasi biaya 
Biaya variabel jangka pendek, 
biaya variabel jangka panjang 
dan biaya tetap 

Biaya variabel dan biaya tetap 

Sumber : (Tunggal 2000, Lambert dan Whitworth 1996) 

Alokasi overhead berdasar aktivitas berimplikasi pada pengukuran kos produk yang 
akurat. Pemanfaatan ABC mengurangi kemungkinan terlalu bervariasinya selisih kos 
produk dibanding dengan yang dianggarkan (kos aktual relatif mendekati yang 
dianggarkan). Bagi perusahaan yang berproduksi massal, hal ini merupakan 
keuntungan tersendiri mengingat dampaknya pada penentuan harga jual produk yang 
tidak terlalu tinggi. 

Selain itu, secara internal pemanfaatan ABC mendorong efektifitas pengendalian 
internaI. Penganggaran kos produk akan lebih tepat dikarenakan perusahaan mampu 
mendeteksi adanya pemborosan sehingga penganggaran yang berlebihan (over 
budget) dapat dihindari lebih dini. Kemampuan untuk menghindari pemborosan ini 
mendorong perusahaan untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Secara 
teoritis, apabila kos produk yang dianggarkan tetap sama, maka selisih yang ada dapat 
dimanfaatkan untuk menambah nilai (mutu) dari produk itu sendiri. Keunggulan lain 
ABC adalah kemampuannya untuk membantu produksi secara tepat waktu. Produk 
dianggap mengkonsumsi aktivitas; dari deteksi yang dilakukan, dimungkinkan adanya 
temuan aktivitas yang sesungguhnya tidak bernilai tambah. 

Apabila diperoleh temuan tersebut, paling tidak ada dua kemungkinan langkah yang 
diambil; pertama perusahaan akan mengganti dengan aktivitas yang bernilai tambah 
dan yang kedua perusahaan akan mengeliminasi aktivitas tersebut. Apabila 
kemungkinan kedua yang dipilih selain dapat mengurangi kos produk, hal ini berarti 
juga proses produksi dapat berjalan lebih singkat, sehingga produk dapat lebih cepat 
dipasarkan. 

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa implementasi ABC secara positif akan 
mendorong tercapainya keunggulan kompetitif perusahaan. ABC mampu memberikan 
informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu mengenai aktivitas yang dilakukan dan 
obyek dari aktivitas tersebut, yaitu produk dan biaya (Tunggal 2000). ABC mendorong 
perusahaan untuk melakukan penyempurnaan proses secara terus-menerus (process 
improvement) baik dari segi kos, waktu, skala maupun mutu produk (Lambert dan 
Whitworth 1996). 

Gambaran awal ini semakin menunjukkan bahwa pengimplementasian ABC akan 
semakin mendorong perusahaan lebih efisien dalam menghasilkan produk. Apabila 
diimplementasikan secara benar, ABC dapat menjadi alat manajemen yang efektif 
untuk mencapai tujuan perusahaan, khususnya untuk mendapatkan keuntungan. 
Penelitian terkait dengan penggunaan alat-alat manajemen ini dilakukan oleh Ho dan 
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Kidwell (2000). Sub-Bab ini mengkaji temuan-temuan hasil penelitian terkait dengan 
penerapan ABC, implementasi strategis dan implikasinya terhadap kinerja 
perusahaan. 

PERKEMBANGAN ABC 

Gagasan Kaplan yang berorientasi pada aktivitas ini, ternyata tidak hanya untuk 
menentukan kos produk. Informasi yang dihasilkan ABC ini dintegrasikan untuk 
berbagai pengambilan keputusan strategis lain, misal: keputusan terkait dengan 
penggunaan sumber daya (resources decision), dan keputusan strategis operasional 
(misal : perbaikan proses, desain produk dan sebagainya). Penelitian terkait dengan 
hal ini antara lain dilakukan Swenson (1995) dan Zhuang (1992). 

Gambaran ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ABC tidak hanya melibatkan bagian 
akuntansi saja tetapi juga bagian lain dalam perusahaan. Partridge dan Perren (1998) 
menyatakan perlu tim indisipliner (antar bagian) perusahaan dalam implementasi 
ABC dalam pengambilan keputusan strategis. Hal senada dikemukakan oleh Friedman 
dan Lyne (1995) yang menegaskan pengimplentasian ABC memperbaiki hubungan 
antara akuntan dengan manajer non finansial. Tampak bahwa implementasi ABC 
menuntut partisipasi aktif manajer dari berbagai lini menurut keputusan strategis 
yang akan diambil. 

ABC menjadi wacana yang semakin populer. Kajian tentang ABC menjadi sangat 
menarik dan (bahkan) menjadi subtansi dalam pembelajaran ilmu akuntansi (dhi 
akuntansi manajemen). Bagi praktisi sendiri, ABC menjadi alternatif solusi yang 
cukup penting dan layak untuk diujicobakan dalam mengatasi pemborosan kos 
overhead dalam penentuan kos produk (product costing). 

Namun demikian, sebenarnya gagasan tentang implentasi ABC ini masih 
menimbulkan pro dan kontra. Mereka yang menolak beralasan bahwa sistem 
akuntansi (biaya) tradisional masih relevan dan efektif untuk digunakan, sementara 
yang lain berpendapat ada alat yang lain (sistem costing) yang lebih efektif dan relevan 
daripada ABC. ABC dianggap belum memberikan bukti yang cukup dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan yang mendukung berpendapat bahwa 
implementasi sistem akan memberikan gambaran operasional secara lebih detil 
demikian juga dengan kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya lebih dapat 
diukur (Narayanan dan Sarkar 1999). 

Sebagai sistem yang relatif masih baru, sudah wajar bila masih banyak yang 
meragukan efektifitas maupun efisiensi dari ABC. Adopsi ABC harus dipertanyakan 
apabila tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap pasar (Gordon dan Silvester 
1999)8. Lebih jauh Innes dan Mitchel (1990) menegaskan bahwa tidak ditemukan 
bukti bahwa ABC mampu memperbaiki profitabilitas. Hal ini merupakan tantangan 
bagi ABC mengingat sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, implementasi dari sistem 
ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, seiring dengan naiknya 
profitabilitas. Peningkatan kinerja ini pada gilirannya dapat mempengaruhi pasar 
secara positif. Dalam konteks ini harus dipahami bahwa implementasi ABC tidak 
hanya dilakukan pada organisasi yang berorientasi pada profit, namun juga dapat 
diterapkan pada berbagai organisasi pemerintahan, sosial, maupun organisasi lain 
yang tidak berorientasi pada profit. 
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Riset Ho dan Kidwell (2000) berhasil mengidentifikasi pada beberapa organisasi 
pemerintahan kota (di Amerika), sistem ABC merupakan salah satu alternatif alat 
manajemen untuk meningkatkan kinerja. Amos dkk (1997) menyatakan informasi ABC 
dan teknik analisis nilai (value analysis) dapat digunakan oleh berbagai organisasi 
pemerintahan untuk mengeliminasi atau mengurangi penggunaan waktu maupun kos 
yang tidak bernilai tambah (non value added time/cost). Bagi organisasi pemerintahan 
pendekatan ini sangatlah tepat mengingat seringnya terjadi pemborosan. Organisasi 
berhadapan dengan keterbatasan sumber dana ditengah tuntutan pemberian layanan 
dan kinerja yang lebih baik. 

KAJIAN SINGKAT BEBERAPA HASIL RISET 

Beberapa hasil riset menjadi acuan dalam membahas persoalan-persoalan 
menyangkut implementasi ABC. Hasil riset yang dipaparkan terkait dengan 
popularitas, kemampuan memperbaiki kinerja dan kemanfaatan implementasi sistem 
ini (lihat tabel 2). Kajian hasil riset tersebut juga memberikan gambaran bagaimana 
minat dari perusahaan untuk mengimplentasikan ABC berikut dengan faktor-faktor 
yang melatarbelakangi. Riset-riset ini dilakukan pada berbagai organisasi, baik 
organisasi pemerintahan, perusahaan manufaktur, lembaga-lembaga keuangan 
maupun berbagai perusahaan yang go publik. Berbagai riset ini menunjukkan bahwa 
kemanfaatan ABC bersifat umum (dapat diterapkan pada organisasi apapun (Morakul 
dan Wu 2001). 

Tabel 2 
Hasil Riset Terkait dengan ABC 

Panel A. RISET-RISET YANG TIDAK (KURANG) MENDUKUNG ADOPSI ABC 

Peneliti (Tahun) Tujuan Penelitan (dan Obyek 
Penelitian) Temuan Penelitian 

Innes dan Mitchell (1997) 
 

• Mengetahui kemanfaatan ABC 
pada berbagai lembaga keuangan  
• Mengetahui pandangan lembaga 
keuangan bukan pengguna ABC 
(Non users of ABC) terhadap ABC 

• 94% responden menggunakan 
ABC untuk kepentingan 
pengurangan kos (cost reduction), 
82% untuk penentuan harga (output 
pricing) , 71% untuk pemodelan 
kos, 59% untuk pengganggaran. 
• Hanya 1 (satu) dari 14 (empat 
belas) Lembaga non pengguna 
ABC yang mempertimbangkan 
penggunaan ABC, namun demikian 
hal itu kemudian dihentikan. 
Mereka berpandangan masih ada 
sistem lain yang lebih tepat dan 
efektif untuk diadopsi daripada 
ABC 

Gordon dan Silvester 
(1999) 

 

• Mengetahui apakah profitabilitas 
berubah setelah implementasi 
ABC. 
• Mengetahui apakah terjadi 
perubahan nilai perusahaan (firm 
value) setelah mengimplementasi 
ABC 
Studi dilakukan pada berbagai 
perusahaan (industri) yang telah go 

• Profitabilitas perusahaan tidak 
berubah secara signifikan setelah 
implementasi ABC (kinerja tidak 
berbeda). 
• Tidak ada perubahan nilai 
perusahaan yang signifikan setelah 
implementasi ABC. 
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public. 
 

Shih-Jen Kathy Ho dan 
Linda Achey Kidwell 

(2000) 

• Mengetahui alat manajemen 
kontemporer yang digunakan pada 
berbagai perusahaan (di USA) 
• Mengetahui efektifitas 
penggunaan alat-alat manajemen 
tersebut. 
Studi dilakukan pada berbagai 
organisai pemerintahan kota 

• yang paling populer digunakan 
adalah Benchmarking (BM) dan 
Rekayasa Proses (RP). ABC dan 
ABM hanya menempati urutan 4 
dan 5 dari 6 alat yang diteliti. 
• 95% dari pengguna balance 
scorecard menyatakan alat ini 
efektif, 94% dari pengguna RP 
menyatakan alat tersebut efektif. 
Sementara dari organisasi yang 
mengadopsi ABC dan ABM 
tercatat 88% dan 90% yang 
menyatakan alat manajemen 
tersebut efektif. 
• BM dan RP dianggap sebagai alat 
yang paling tepat disusul TQM, 
ABC dan ABM 

Panel B. RISET-RISET YANG MENDUKUNG ADOPSI ABC 

Peneliti (Tahun) 
Tujuan Penelitan (dan Obyek 

Penelitian) 
Temuan Penelitian 

Narayanan dan 
Sarkar (1999) 

 

• Mengetahui apakah perusahaan 
mengambil keputusan yang tepat 
terhadap produk, harga dan 
pelanggan yang tidak 
menguntungkan  
Studi dilakukan pada berbagai 
perusahaan manufaktur. 
 

• Jumlah jenis produk dan harga 
produk yang tidak menguntungkan 
tahun 1996 (berdasar analisis 
ABC) secara signifikan tidak 
dilanjutkan pada tahun berikutnya 
(α≤ 2%) 
• Jumlah pelanggan yang tidak 
menguntungkan tahun 1996 
(berdasar analisis ABC) secara 
tidak signifikan tidak dilanjutkan 
pada α=5%, tetapi signifikan pada 
α=10% 

Tom Kennedy dan John 
Affleck –Graves (2001) 

 

• Mengetahui apakah terdapat 
perubahan kinerja setelah 
mengadopsi ABC 
• Mengetahui apakah terdapat 
perbedaan kinerja antara 
perusahaan yang mengadopsi dan 
yang tidak mengadopsi ABC 
• Mengetahui apakah implementasi 
ABC/M mempengaruhi nilai 
perusahaan. 
Studi dilakukan pada berbagai 
perusahaan yang telah go public 

• Ada perbedaan kinerja yang 
signifikan sebelum dan sesudah 
mengadopsi ABC 
• Ada perbedaan kinerja yang 
signifikan antara perusahaan yang 
mengadopsi dan yang tidak 
mengadopsi ABC. 
• Implementasi ABC berpengaruh 
secara signifikan terhadap 
pertumbuhan modal dan akuisisi 
(saham) perusahaan. 

Swenson (1995) 
 

• Mengetahui apakah ABC 
digunakan untuk kepentingan 
strategis lain. 

• Terkait dengan kepentingan 
untuk penentuan kos produk : 24% 
pengadopsi ABC memanfaatkan 
untuk product sourcing decision, 
72% untuk pricing dan mix 
product decision dan hanya 36% 
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untuk kepentigan pemasaran, 
distribusi dan penjualan. 
• Terkait dengan kepentingan 
operasional 92% pengadopsi ABC 
menggunakan untuk keputusan 
perbaikan proses dan 48% untuk 
desain produk. Sementara hanya 
28% yang menggunakan untuk 
mengukur kinerja. 

Sumber : Riset Terkait 

Innes dan Mitchell (1997) melakukan riset terhadap para manajer lembaga keuangan, 
baik yang menggunakan ABC (ABC users ) dan yang tidak menggunakan ABC (non 
ABC users). ABC digunakan untuk berbagai kepentingan strategis yang erat kaitannya 
dengan peningkatan profitabalitas. Namun demikian, meskipun mempunyai beragam 
kemanfaatan, ABC tidak menarik minat lembaga-lembaga keuangan yang belum 
mengadopsi. ABC dianggap belum memberikan fakta empiris yang menunjukkan 
bahwa kinerja organisasi akan menjadi lebih baik setelah mengimplementasi sistem 
ini. 

Riset Ho dan Kidwell (2000) menunjukkan temuan yang sama, ternyata dinegara 
asalnya ABC bukan alat manajemen yang paling diminati oleh para manajer. Dari hasil 
penelitian ini justru benchmarking dan rekayasa proses dianggap sebagai alat yang 
paling tepat untuk berbagai pengambilan keputusan strategis. Hasil riset ini 
mendukung hasil riset Ness dan Cucuzza (Kennedy dan Graves 2001) yang 
menemukan bahwa hanya 10% dari perusahaan yang mengadopsi ABC memutuskan 
untuk terus menggunakan alat manajemen ini. 

Hasil penelitian Gordon dan Silvester (1999) tampaknya dapat menjelaskan mengapa 
ABC bukan merupakan alat yang paling diminati. Mereka menemukan bahwa kinerja 
perusahaan yang mengadopsi ABC tidak berbeda secara signifikan dengan perusahaan 
yang tidak mengadopsi. Selain itu ditemukan juga bahwa kinerja perusahaan sebelum 
dan sesudah mengadopsi ABC juga tidak berbeda secara signifikan. 

Temuan ini tidak sejalan dengan ide awal pemanfaatan ABC maupun ABM. Adanya 
proses penentuan kos produk yang tepat akan memudahkan perusahaan dalam 
penentuan harga, penjualan maupun dalam pembuatan kebijakan strategis yang lain. 
Kemampuan ABC untuk menghasilkan informasi kos yang akurat terhadap produk, 
jasa dan pelanggan merupakan alasan mendasar mengapa ABC memegang peranan 
yang penting dalam pengambilan keputusan operasional (internal) perusahaan. Shank 
dan Govindarajan (1993) menegaskan bahwa pemanfaatan ABC dapat mendorong 
peningkatan profitabilitas dan nilai (saham) perusahaan. Pendapat senada 
dikemukakan oleh Ward dan Patel (1990). 

Temuan Gordon dan Silvester (1999) justru bertolak belakang dengan apa yang 
dikemukakan oleh para peneliti diatas. Hasil riset menunjukkan bahwa frekuensi 
pertumbuhan modal dan akuisisi saham perusahaan tidak berbeda secara signifikan 
sebelum dan sesudah pengimplentasian ABC. Implementasi ABC tidak merangsang 
pasar secara positif untuk mengakuisisi saham perusahaan. Bisa jadi, tidak adanya 
perubahan kinerja merupakan alasan yang mendasar mengapa investor tidak tertarik 
untuk membeli saham perusahaan yang mengadopsi sistem ABC tersebut. 
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Penelitian yang dilakukan Narayanan dan Sarkar (1999) justru menghasilkan temuan 
yang mendukung kemanfaatan dari ABC. Hasil riset menunjukkan, perusahaan 
mengambil keputusan tepat terhadap jenis dan harga produk. Perusahaan mengambil 
keputusan untuk menghentikan produksi produk-produk yang tidak menguntungkan 
dan terkait dengan harga-harga produk yang tidak menguntungkan, perusahaan tidak 
lagi menggunakan harga-harga tersebut atau dengan kata lain perusahaan melakukan 
revisi terhadap harga produk. Berkaitan dengan pelanggan, tampaknya perusahaan 
tidak dengan gegabah memutuskan hubungan dengan pelanggan yang menurut 
analisis tidak menguntungkan. Strategi yang tepat dilakukan terhadap pelanggan 
adalah bagaimana tetap mempertahankan pelanggan dan menjadikan mereka 
pelanggan yang menguntungkan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ABC mempunyai kemampuan untuk 
mengidentifikasi kerugian yang tersembunyi (hidden loss) yang disebabkan oleh 
pelanggan (Reimann 1990). 

Temuan Kennedy dan Graves (2001) juga mendukung kemanfaatan implementasi 
system ABC. Kennedy dan Graves (2001) membuktikan bahwa kinerja perusahaan 
setelah mengadopsi ABC mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini ditunjukkan 
dengan semakin meningkatnya profit perusahaan. Kenaikan ini juga dibarengi dengan 
semakin tinggin nilai kapitalisasi pasar (saham) perusahaan yang bersangkutan. Kedua 
peneliti ini juga berhasil membuktikan nilai kapitalisasi pasar (saham) perusahaan 
yang mengadopsi ABC berbeda lebih dari 27 % (persen) diatas perusahaan yang tidak 
mengadopsi ABC. 

Satu hal yang perlu dicatat dari hasil penelitian ini adalah bahwa pengaruh 
implementasi ABC tidak akan secara langsung terdeteksi. Hasil riset ini mendukung 
temuan Compton (1996) yang membuktikan bahwa kinerja terbaik dapat tercapai pada 
perusahaan yang mengadopsi ABC sistem. Kennedy dan Graves (2001) menemukan 
bahwa perubahan mulai tampak pada pertengahan tahun ketiga dilakukannya studi 
ini. Dimensi waktu ini justru diabaikan (menjadi titik lemah) riset Gordon dan 
Silvester (1999). 

Sebagaimana dipaparkan dimuka, informasi ABC dapat diintegrasikan untuk 
kepentingankepentingan strategis lain. Swenson (1995) menemukan bahwa 
perusahaan yang mengadopsi ABC tidak hanya menggunakan informasi yang 
dihasilkan untuk penentuan kos produk secara akurat, tetapi juga untuk kepentingan 
strategis operasional, baik yang menyangkut perbaikan proses, desain produk maupun 
pengukuran kinerja. 

ABC tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan yang beraspek finansial, tetapi juga 
untuk aspek-aspek non finansial, misal menyangkut ketepatan waktu pemasaran, 
kualitas produk dan kepuasan pelanggan (Dolinsky dan Vollman 1991). Lebih jauh 
Johnson (1992) menegaskan bahwa perusahaan yang terlalu fokus terhadap 
penentuan kos produk akan kehilangan perspektif terhadap pelanggan. Fokus yang 
bersifat sepihak justru akan menjadi kontra produktif mengingat dapat menurunkan 
profitabilitas perusahaan. 
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IMPLEMENTASI EFEKTIF ABC DAN PENINGKATAN KINERJA 

Dari paparan dan telaah hasil riset diperoleh gambaran bahwa ABC merupakan system 
yang sangat komprehensif dan kompleks. Pengadopsian sistem ini tidak selamanya 
memberikan manfaat sebagaimana diharapkan. 

Belajar dari riset Gordon dan Silvester (1999), diperlukan pertimbangan dan studi 
kelayakan yang matang sebelum memutuskan untuk menggunakan sistem ini. Bila 
diabaikan, maka pengadopsian sistem justru menjadi kontra produktif, dikarenakan 
system baru tidak akan memberikan kontribusi yang berarti bagi perusahaan. Hal lain 
yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa sistem (manajemen) kos yang baru ini 
membutuhkan biaya dan membutuhkan waktu yang tidak sedikt (Swenson 1995). 

Rendahnya minat berbagai organisasi di Amerika (Ho dan Kidwell 2000) memberikan 
indikasi awal bahwa sistem ini mempunyai resistensi yang cukup tinggi untuk 
diadopsi. Sebagai sistem yang integratif, ABC seharusnya dapat diterapkan untuk 
berbagai jenis perusahaan. Kenyataannya tidak demikian, bahkan Kaplan dan Cooper 
sendiri (Narayanan dan Sarkar 1999) menyatakan bahwa yang seharusnya mengadopsi 
ABC adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

1. Berfokus terhadap area yang mengkonsumsi biaya besar, khususnya terkait 
dengan penggunaan sumber daya pendukung dan tidak langsung. 

2. Bervariasi dalam produk, pelanggan dan proses. 

Dari karakteristik potensial tersebut, tampak bahwa perusahaan yang bersifat 
ekspansif dan menghasilkan produk secara massal seharusnya mengadopsi sistem ini. 
Sistem ABC berkarakteristik dinamis, mengingat semakin bervariasinya produk, 
pelanggan maupun proses berarti semakin bervariasi pula aktivitas yang dikonsumsi. 

Namun demikian, ABC tetap memberikan perspektif positif terhadap perbaikan 
kinerja perusahaan. Hasil penelitian Narayanan dan Sarkar (1999) memberikan 
indikasi bahwa sistem ini mempunyai kemampuan untuk meningkatkan profitabilitas 
perusahaan. Sistem tidak hanya mampu memperhitungkan kos produk secara akurat, 
tetapi juga mampu mengidentifikasi produk, harga maupun pelanggan yang tidak 
menguntungkan. Strategi perusahaan untuk segera mengeliminasi unsur yang tidak 
menguntungkan merupakan langkah awal peningkatan profitabilitas. Dengan 
menggunakan asumsi bahwa unit terjual dengan sama dengan tahun sebelumnya, 
maka perusahaan sebenarnya telah berhasil meningkatkan keuntungan. Strategi lain 
yang dapat dilakukan adalah melakukan diversifikasi produk. Dilakukannya 
diversifikasi produk ini akan mendorong peningkatan produktifitas perusahaan. 

Sebagaimana disebutkan, strategi untuk mengeliminasi merupakan langkah awal 
dalam upaya untuk meningkatkan kinerja. Pengambilan keputusan strategis 
merupakan upaya yang komprehensif, dikarenakan melibatkan fungsi-fungsi yang 
lain. Informasi ABC dapat digunakan untuk berbagai kepentingan lain, misal untuk 
pengambilan keputusan strategis operasional menyangkut perbaikan proses dan 
desain produk baru (Swenson 1995). 

Partridge dan Perren (1998) mengidentifikasi ada 25 kebijakan strategis yang dapat 
dilakukan setelah memanfaatkan informasi ABC. Gambaran tersebut menunjukkan 
bahwa, dalam praktiknya, implementasi ABC membutuhkan partisipasi dan kerjasama 
aktif antar berbagai bagian/departemen yang ada dalam perusaahan. 
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Apabila dapat berjalan dengan baik, implementasi ABC ini tidak hanya menyebabkan 
perbaikan kinerja (naiknya profit), tetapi juga menaikkan nilai pasar (saham) 
perusahaan. Ward dan Patel (1990) menegaskan bahwa ABC memberikan gema 
(sound foundation) akan proyeksi aliran kas dimasa mendatang10. Alasan yang 
mendasari adalah ABC mendorong investasi pada aktivitas yang bernilai tambah yang 
mendukung produk, jasa, pelanggan, dan pangsa pasar sehingga pada akhirnya dapat 
meningkatkan nilai saham (shareholder) perusahaan. Gambar 1 menjelaskan 
hubungan yang dikemukakan Ward dan Patel. 

 
Hubungan yang dipaparkan Ward dan Patel (1990) menunjukkan bahwa ABC 
merupakan sistem yang kompleks. Pemanfaatan ABC selain mendorong pengambilan 
keputusan investasi juga memungkinkan perusahaan menetapkan standar operasional 
yang tepat, baik dari segi pemanfaatan waktu, SDM maupun sumber daya yang 
lainnya. Pemanfaatan ABC relatif memberikan jaminan adanya alokasi sumber daya 
secara efisien dan efektif, khususnya dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan. 

Perbaikan kinerja seiring dengan naiknya keuntungan merupakan sinyal positif untuk 
menaikkan nilai (saham) perusahaan. Secara teoritis kondisi ini relatif 
menguntungkan para pemilik (saham) perusahaan. Kemungkinan mendapatkan 
deviden saham lebih terbuka, sedangkan bagi yang berniat menjual saham keuntungan 
yang diperoleh (gain) juga akan lebih besar seiring dengan naiknya nilai jual saham 
yang dimiliki. 

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari dimensi waktunya, implementasi 
ABC memberikan keuntungan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. 
Implementasi ABC dapat memberikan reaksi positif terhadap pasar, keuntungan yang 
diterima dapat digunakan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus, 
akibatnya dalam jangka panjang operasional perusahaan relatif lebih terjamin 
eksistensinya. 

Hubungan yang dipaparkan Ward dan Patel (1990) ini juga menunjukkan bahwa ABC 
berpeluang untuk dintegrasikan dengan sistem lain sebagai alat manajemen strategis 
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dalam pencapaian tujuan perusahaan. ABC -seperti digambarkan-dapat 
diimplementasian tidak hanya mempertimbangkan aspek finansialnya, tetapi juga 
mempertimbangkan aspekaspek non finansial yang sebenarnya mendorong capaian 
tujuan-tujuan finansialnya. 

Terkait dengan hal tersebut Kaplan dan Norton (1996) mengembangkan alat 
pengukuran kinerja baru yang dikenal dengan Balanced Scorecard (BSC). BSC ini 
merupakan alat pengukuran kinerja yang tidak hanya melihat aspek finansial tetapi 
juga aspek-aspek non finansial, yaitu pelanggan (customer), proses bisnis internal 
(internal business process dan pembelajaran dan pertumbuhan (learning and 
growth). Persoalan Visi dan Misi (strategi) menjadi hal penting dalam perumusan 
pengukuran kinerja dengan menggunakan BSC ini. 

Apabila dikaitkan dengan BSC, gambaran hubungan yang dipaparkan oleh Ward dan 
Patel (1990) mempunyai relevansi yang kuat, mengingat implementasi ABC juga 
bertitik tolak pada tujuan (erat kaitannya dengan visi dan strategi) dan ABC dapat 
digunakan untuk menentukan standar pengukuran finansial dan non finansial, serta 
dapat memberikan informasi profitabilitas terkait dengan produk/jasa, pelanggan dan 
pasar (lihat gambar 1). 

Penelitian terkait dilakukan oleh Magia dan Jacobs (2003). Penelitian tersebut 
mencoba mengkaji interaksi antara ABC dan BSC terhadap kinerja perusahaan. Hasil 
penelitian menemukan bahwa secara keseluruhan ABC berinteraksi secara positif 
dengan keempat perspektif dalam BSC. Interaksi ini mempunyai pengaruh yang positif 
pula terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti apabila diimplentasikan secara 
integratif, sistem ini semakin memberikan peluang terjadinya perbaikan kinerja. 
Eksistensi dan perkembangan perusahaan relatih lebih terjamin dengan 
mengimplementasikan sistem ini. 

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN SISTEM 

Responsi terhadap dinamika dalam dunia bisnis, membutuhkan SDM (khususnya para 
manajer pengambil keputusan) yang mempunyai kompetensi dan dinamis. Perubahan 
strategis dalam dunia bisnis harus direspon juga dengan kebijakan strategis. 
Mengingat kebijakan berada dalam aras konsep, maka diperlukan SDM yang 
mempunyai kemampuan untuk secara berkelanjutan mempelajari dan menganalisis 
perubahan, kemudian merumuskan langkah strategis yang tepat. 

Berbagai faktor perlu dipertimbangkan agar implementasi ABC dapat berjalan secara 
efektif dan efisien. Nair (1999) menyebutkan paling tidak terdapat tiga faktor penting 
yang harus dipertimbangkan, yaitu teknologi (informasi), orang-orang (tim) dan 
proses (mekanisme) kontrol. 

• Dukungan Teknologi (Informasi) 

Sebagaimana disebutkan, sistem ini harus dapat memberikan respon yang cepat dalam 
mengatasi dinamika yang terjadi, khususnya pasar. Perusahaan harus mengambil 
keputusan secara cepat untuk menarik produk, mengevaluasi dan merevaluasi harga 
produk, memperbaiki fungsi dan bentuk, melakukan diversifikasi ataupun melakukan 
keputusan strategis lain. Dukungan teknologi (informasi) yang memadai akan 
mendorong perusahaan untuk segera mengambil keputusan yang relevan dan tepat 
waktu dalam merespon dinamika yang terjadi dalam dunia bisnis, terkhusus dalam 
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menghadapi persaingan (Nair 1999). Akses terhadap teknologi merupakan kunci 
sukses dalam memenangkan persaingan. 

• Kerja Tim 

Implementasi ABC tidak hanya melibatkan bagian akuntansi saja, tetapi juga bagian 
lain (Partridge dan Perren: 1998; Friedman dan Lyne: 1995). Dengan kata lain 
implementasi ABC sebenarnya berpotensi untuk menimbulkan konflik horizontal, 
mengingat adanya kemungkinan setiap karyawan yang terlibat lebih mengutamakan 
kepentingan dan tujuan bagian masing-masing. Kerja tim merupakan variabel yang 
penting dalam pengambilan keputusan untuk mengimplentasi ABC (Morakul dan Wu: 
2001). Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa jenis dan fungsi dalam struktur 
organisasi memegang peranan penting dalam pengimplementasian sistem. Persoalan 
tugas dan delegasi wewenang menjadi hal yang penting dalam pembentukan dan 
peningkatan kerjasama tim guna menunjang efektifitas sistem. Faktor penting lain 
yang dapat menumbuhkan semangat kerja kolektif tersebut adalah bagaimana budaya 
organisasi yang dikembangkan dan bagaimana proses komunikasi intra/interpersonal 
terjalin dalam perusahaan. 

• Mekanisme Kontrol dan Pengukuran Kinerja yang Tepat 

Sebuah sistem akan berjalan dengan baik, apabila didukung dengan mekanisme 
control dan pengukuran kinerja yang memadai. Manajemen harus mempunyai 
seperangkat pengukuran yang jelas untuk mengevaluasi dan menilai efektifitas 
pelaksanaan system (mengukur aktivitas-aktivitas) dan menilai kinerja (profitablitas). 
Pengendalian perusahaan tidak hanya terfokus pada output tetapi juga pada proses. 
Baik proses maupun output (yang tercermin dalam kinerja) tersebut akan dievaluasi 
dengan mengacu pada rencana strategis yang disepakati. Sebagai sistem yang 
integrasi, ABC hendaknya tidak hanya memprioritaskan aspek finansial tetapi juga 
aspek non financial (Dolinsky dan Vollman: 1991). Untuk itu diperlukan juga 
seperangkat pengukuran untuk menilai efektifitas maupun efisiensi aspek non 
finansial ini (Contoh aspek non finansial: loyalitas pelanggan, mutu produk, ketepatan 
waktu pemasaran produk, dedikasi karyawan dan sebagainya). Diharapkan juga, 
didalam perusahaan tercipta mekanisme saling kontrol antar bagian Hubungan antara 
rencana strategis dan pengukuran kinerja dijelaskan dalam gambar 2 

 
Gambar 2 : Metodologi Pengukuran Kinerja dengan menggunakan ABC (Sumber Amos et al : 1997) 
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SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

ABC merupakan sistem akuntansi biaya kontemporer yang terintegrasi dan 
komprehensif. Kemampuan ABC tidak hanya dapat mengukur kos produk secara 
tepat, namun dari informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai 
kepentingan strategis lain dalam perusahaan. Implementasi ABC tidak hanya terfokus 
pada aspek finansial, namun juga pada aspek non finansial lain yang merupakan 
indikator keberhasilan/kinerja perusahaan. Namun demikian, berbagai hasil riset 
masih menunjukkan temuan yang berbeda. 

Implementasi ABC belum memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan 
dalam peningkatan kinerja. Bahkan di negara asalnya, minat untuk menggunakan 
sistem ini masih sangat kecil. Artinya masih ada alternatif sistem lain yang diyakini 
dapat membantu perusahaan dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. 

Implementasi sistem ini selain membutuhkan SDM yang berkompeten juga 
memerlukan dukungan teknologi dan semangat kerja tim. Selain itu, seperangkat alat 
untuk kepentingan mekanisme kontrol perlu disusun agar supaya sistem dapat 
berjalan efektif dan efisien. Selain dapat mengevaluasi dan mengukur kinerja, alat 
kontrol ini dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan rencana strategis 
perusahaan. 

Berbagai temuan riset tersebut memberikan implikasi adanya riset berikutnya antara 
lain : 

Perlunya dikembangkan pendekatan kontinjensi dalam penelitian terkait. 
Implementasi ABC yang memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap kinerja 
menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang menunjang keberhasilan implementasi 
ABC (Kennedy dan Graves 2001, Narayanan dan Sarkar 1999). Hal ini disebabkan 
adanya perbedaan lingkungan organisasi. Shield dan Young (1989) menyatakan bahwa 
salah satu kendala terbesar akan suksesnya implementasi sistem manajemen kos 
adalah resistensi (individual) untuk berubah. Sistem tidak hanya akan merubah 
perilaku dan sikap, namun juga ditentukan oleh kedua faktor tersebut (Mc Gowan 
1994). Dengan kata lain ada interaksi timbal balik antara implementasi sistem kos 
baru dengan sikap dan perilaku. Pendekatan kontijensi ini dapat berpola interaktif, 
yaitu dengan menguji berbagai alternatif variabel moderasi maupun dapat berpola 
kausalis, atau dengan kata lain pengaruh sistem akan dilihat dalam konteks hubungan 
tidak langsungnya terhadap kinerja. Salah satu faktor yang sering direkomendasikan 
adalah budaya organisasi. Morakul dan Wu (2001) merekomendasikan perlunya 
modifikasi terhadap budaya organisasi agar sistem manajemen kos baru dapat 
berjalan secara efektif. Faktor lain yang dapat diteliti terkait dengan implementasi 
sistem baru adalah pemahaman terhadap struktur, pemahaman terhadap sistem dan 
komunikasi interpersonal (Jones 2003). McGowan dan Klammer (1997) juga 
merekomendasikan beberapa factor penting suksesnya implementasi sistem ABC, 
yaitu dukungan manajemen puncak, kompensasi dan pelatihan pada karyawan. 

Perlunya diteliti faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perusahaan 
mengimplementasikan ABC atau sebaliknya. Hasil temuan yang berbeda terhadap 
minat perusahaan untuk mengadopsi ABC menunjukkan bahwa implementasi ABC 
bukan variabel yang berdiri sendiri, tetapi ditentukan oleh faktor-faktor (variabel) 
penyebab lain/variabel anteseden (Ho dan Kidwell 2000, Innes dan Mitchell 1997). 
Malmi (1999) menyatakan bahwa adopsi sistem ABC bergantung pada beberapa 
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faktor, yaitu ukuran perusahaan (firm size), derajat sentralisasi, diversivitas produk 
dan ratio kos tidak langsung terhadap kos langsung. 

Kecenderungan perbedaaan minat terhadap penggunaan alat strategis menunjukkan 
bahwa alat-alat tersebut memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap kinerja 
perusahaan (Ho dan Kidwell 2000, Innes dan Mitchell 1997). Perlu dilakukan analisis 
komparatif lebih spesifik terhadap pengaruh implementasi suatu sistem dengan 
system yang lain terhadap kinerja. Dari riset tersebut dapat diperoleh gambaran alat 
strategis manakah yang paling efektif untuk diterapkan sehingga menghasilkan kinerja 
yang optimal bagi perusahaan. 
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ACTIVITY BASED COSTING DAN ACTIVITY 

BASED MANAGEMENT (ABC DAN ABM) 

1. Pendahuluan 

Sejak awal tahun 1980-an banyak perusahaan Amerika Serikat seperti IBM, Hewlett 
Packard, Allen Bradley, Westinghouse, General Motor, General Electric, Eastman 
Kodak, dan Locheed telah mengadopsi teknologi pemanufakturan maju agar dapat 
bersaing dalam persaingan global. Modernisasi pabrik-pabrik Amerika Serikat 
meningkatkan kuatitas dan menurunkan biaya. Dengan adanya perubahan-perubahan 
ini maka praktekpraktek manajemen biaya juga mengalami perubahan dan 
peningkatan. 

Metode manajemen biaya yang canggih seperti Activity Based Costing (ABC) dan 
Activity-Based Management (ABM) banyak diterapkan pada perusahaanperusahaan 
duma. ABC membantu perusahaan mengurangi distorsi yang disebabkan oleh sistem 
penentuan harga pokok tradisional, sehingga dengan ABC dapat diperoleh biaya 
produk yang lebih akurat. ABC menyediakan pandangan yang jelas mengenai 
bagaimana perusahaan membedakan produk, jasa, dan aktivitas yang memberikan 
kontribusi dalam jangka panjang. 

Activity-Based Management (ABM) menfokuskan pada pengelolaan aktivitas untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas b1sius, meningkatkan nilai yang diterima 
pelanggan, dan memberikan laba bagi perusahaan. 

Sistem ABC/ABM telah dikembangkan dan diimplementasikan pada banyak 
perusahaan seperti General Motor, Data Technologies, Hewlett-Packard, Advances 
Micro Devices, Avery International, Cal Electronic Circuits, General Electric, Siemens 
Electric Motor Works, John Deere Component Work, Merck, Amtrak, Data Service, 
AT&T, Fireman' Fund, Tekronik, Texas Instrument, Alexandria Hospital, Union 
Pacific Railroad, American Express, dan Naval Supply System Command. 

ABC dan ABM berkaitan erat dengan manajemen biaya strategik. Para manajer 
menerima informasi yang bermakna mengenai dampak potensial terhadap penentuan 
harga jual dan keputusan tentang lini produk jika perusahaan berubah dari sistem 
penentuan harga pokok tradisional dengan activity-based costing dan penghematan 
potensial yang dapat diperoleh jika perusahaan menggunakan ABM untuk 
mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah untuk 
mencapai strategi cost leadership. 

2. Activity Based Costing (ABC) 

Activity-based costing (ABC) adalah pendekatan penentuan biaya produk yang 
membebankan biaya kepada produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya 
yang disebabkan karena aktivitas. Dasar pemikiran pendekatan penentuan biaya im 
adalah bahwa produk atau jasa perusahaan dilakukan oleh aktivitas dimana aktivitas 
yang dibutuhkan tersebut menggunakan sumber daya yang menyebabkan timbulnya 
biaya. Sumber daya dibebankan kepada aktivitas, kemudian aktivitas dibebankan 
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kepada objek biaya berdasarkan penggunaannya. ABC memperkenalkan hubungan 
sebab akibat antara cost driver dengan aktivitas. 

Dengan ABC, biaya overhead pabrik dibebankan kepada objek biaya seperti produk 
atau jasa dengan mengidentifikasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk 
memproduksi output. Cost driver digunakan untuk menghitung biaya sumber daya 
dari setiap unit aktivitas. Kemudian setiap biaya sumber daya dibebankan kepada 
produk atau jasa dengan mengalikan biaya setiap aktivitas dengan kuantitas setiap 
aktivitas yang dikonsumsi pada periode tertentu. 

Activity-based costing merupakan sistem yang mempertahankan dan memproses data 
keuangan dan operasional dari sumber daya perusahaan berdasarkan aktivitas, objek 
biaya, cost driver, dan ukuan kinerja aktivitas. ABC juga membebankan biaya aktivitas 
dan objek biaya. 

Pada gambar 1 dapat dilihat perbedaan sistem alokasi dua tahap antara ABC dengan 
tradisional. Pada sistem tradisional, tahap pertama biaya overhead dialokasikan 
kepada setiap departemen, selanjutnya pada tahap kedua dialokasikan kepada setiap 
produk. Sedangkan pada sistem ABC, tahap pertama biaya overhead dialokasikan 
kepada setiap aktivitas, selanjutnya tahap kedua dialokasikan kepada setiap produk. 

 

Gambar 1 
Perbandingan ABC dengan Tradisional Alokasi Dua Tahap 

Banyak perusahaan mengelola aktivitas-aktivitas ke dalam empat kategori-kategori 
untuk memperbaiki penelusuran biaya yaitu (1) unit-level activities, (2) product-level 
activities, (3) batch- level-activities, dan (4) facility-level activities. 

Untuk mengilustasikan alokasi biaya overhead berdasarkan ABC, diberikan contoh 
pada perusahaan Unterman Shirt. Perusahaan ini mempunyai dua lini produk yaitu 
dress shirts dan casual shirts. Biaya overhead yang diharapkan perusahaan ini sebesar 
$5,730,000 dengan memproduksi 680,000 dress shirts dan 120,000 casual shirts 
selama tahun 2003. Pada saat ini, perusahaan Unterman membebankan biaya 
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overhead kepada setiap lini produk dengan jumlah yang sama, secara sederhana 
rumusnya yaitu total expected overhead cost dibagi dengan total expected production 
($5,730,000: 800,000 shirt = $7.16 per shirts. Setiap, tipe shirts membutuhkan 
jumlah bahan baku yang sama yaitu $8.20 per shirts dan jumlah tenaga kerja 
langsung yang sama yaitu $6.80 per shirts. Total cost per shirt adalah $22.167 ($7.16 
+ $8.20 + S6.80). Pemisahan Unterman menjual shirts dengan harga $31 per shirt 
dan menghasilkan gross margin $8.84 per shirts ($31 - $22.16). 

Bob Unterman, presiden direktur dan pemilik perusahaan Unterman merasa bahwa 
perhitungan biaya untuk tenaga kerja langsung dan bahan baku sudah benar, tetapi 
untuk biaya overhead seharusnya dialokasikan dengan jumlah yang tidak sama kepada 
setiap lini produk. Bob Unterman mengangkat Rebecca Lynch untuk menelusuri biaya 
overhead. Lynch memutuskan untuk menggunakan sistem activity-based costing. Dia 
telah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang penting untuk memproduksi shirts dan 
mengklasifikasikannya ke dalam empat activity cost centers. 

2.1. Unit-Level Activity Center 

Unit-Level Activity adalah aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi setiap satu 
unit produk. Contoh aktivitas ini pada perusahaan Unterman adalah inspection costs, 
machine-related utility costs, dan costs for production supplies. Total unit-level cost 
meningkat atau menurun untuk setiap shirts sesuai dengan perubahan volume 
produksi. Lynch mengidentifikasi unit-level overhead costs sebagai berikut : (1) 
$300,000 untuk mesin yang berhubungan dengan utilities, (2) $50,000 untuk 
pemeliharaan mesin, (3) $450,000 untuk tenaga kerja tidak langsung dan bahan baku 
tidak langsung, (4) $200,000 untuk inspeksi dan pengendalian kualitas, dan (5) 
$296,000 untuk biaya unit-level lainnya. Dia membebankan biaya-biaya tersebut ke 
dalam unit-level activity center overhead costs pool sebesar $1,296,000. Pembebanan 
ini diilustrasikan pada tahap pertama sistem alokasi ABC. Total biaya overhead 
sebesar $5,730,000 telah dialokasikan sebesar $1,296,000 kepada satu dari empat 
pusat aktivitas. Sisa biaya overhead dialokasikan kepada tiga aktivitas lainnya. 

Tahap kedua pembebanan biaya adalah mengalokasikan $1,296,000 unit-level costs 
pool kepada dua lini produk. Karena unit-level costs terjadi setiap waktu shirt 
diproduksi, maka dialokasikan menggunakan dasar yang berhubungan dengan tingkat 
produksi Lynch memilih alokasi unit-level overhead costs dan perhitungan biaya per 
unit diperlihatkan pada tabel 1. 

Table 1 Allocation of Unit-Level Overhead Costs 

 Product Lines 
 Dress Shirts Casual Shirts Total 
Number of direct labor hours (a) 272,000 48,000 320,000 
Cost per labor hour 
($I,296,000: 320, 000 hours) (b) 

$4.05 $ 4.05  

Total allocated overhead cost (c 
= a x b) 

$1,101,600 $194,400 $1,296,000 
 

Number of shirts (d) 680,000 120,000 800,000 
Cost per shirt (c: d) $1.62 $1.62  
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2.2. Batch-Level Activity Center 

Batch-level activity adalah aktivitas yang dilakukan setiap waktu suatu batch 
ditangani atau diproses, tanpa memperhatikan berapa banyak unit yang terdapat 
dalam batch. Sebagai contoh batch-level activity adalah aktivitas pesanan pembelian, 
setup mesin, mengatur pengiriman produk kepada konsumen. Biaya pada setiap 
tingkatan batch tergantung dari banyaknya batch yang diproses daripada jumlah unit 
yang diproduksi, jumlah unit yang dijual, atau ukuran volume lainnya. Sebagai 
contohnya biaya setup mesin untuk pemrosesan batch adalah sama tanpa 
memperhatikan apakah suatu batch berisi satu, atau seribu item. 

Lynch mengidentifikasikan total batch overhead cost sebesar $690,000 dibebankan 
kepada setiap batch-level cost pool. Banyaknya setup mesin yang dilakukan untuk 
dress shirt yaitu 1.020 setup dan casual shirt yaitu 1.280 setup, sehingga biaya per 
setup dapat diperoleh dengan membagi $690,000 dengan total setup sebesar 2.300 
setup (1.020 + 1.280) yaitu $300 per setup. Maka alokasi overhead cost untuk dress 
shirts sebesar $306,000 ($300 x 1.020 setup) dan casual shirt $384,000 ($300 x 
1.280 setup). Biaya per shirt untuk dress shirt sebesar $0.45 ($306,000 : 680,000 
shirt) dan casual shirt sebesar $3.20 ($384,000 : 120,000 shirt). 

Table 2 Allocation of Batch-Level Activity 

 Product Lines 
 Dress Shirts Casual Shirts Total 
Number of setups performed (a) 1,020 1,280 2,300 
Cost per setup 
($690,000 : 2,300 setups) (b) 

$300 $ 300  

Total allocated overhead cost (c = a x b) $306,000 $384,000 $690,000 
Number of shirts (d) 680,000 120,000 800,000 
Cost per shirt (c : d) $0.45 $3.20  

 
2.3. Product-Level Activity Center 

Product-level activities berhubungan dengan produk yang spesifik dan secara khusus 
dilakukan tanpa memperhatikan berapa banyak batch atau unit yang diproduksi atau 
dijual. Contohnya adalah aktivitas mendesain produk, mempromosikan produk, biaya 
hukum hak patent dan merk, dan lain-lain. 

Untuk perusahaan Unterman, Lynch menyimpulkan hasil penelusuran untuk aktivitas 
ini bahwa overhead cost sebesar $1,800,000 dialokasikan untuk dress shirt sebesar 
30% dan casual shirt sebesar 70%. Hat ini dikarenakan untuk casual shirt sering 
mengalami perubahan desain untuk menyesuaikan dengan preferensi pelanggan yang 
mudah berubah dibandingkan dengan dress shirt. Engineering juga menggunakan 
waktu yang lebih banyak untuk mengembangkan new fabric, button dan zipper untuk 
casual shirt dibandingkan dengan dress shirt dimana bahan yang digunakannya relatif 
stabil. 

Departemen hukum juga menggunakan lebih banyak waktu untuk casual dress 
dibandingkan dress shirt dalam mengembangkan dan melindungi hak patent, 
trademark dan brand names. 
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Table 3 Allocation of Product-Level Activity 

 Product Lines 
 Dress Shirts Casual Shirts Total 
Percent of product-level 
activity utilization (a) 

30% 70% 100% 

Total allocated overhead 
cost. (b = a x$1.800.000) 

$540,000 $1,260.000 $1.800.00 

Number of shirts (d) 680,000 120,000 800,000 
Cost per shirt (c : d) $0.79 $10.50  

 
2.4. Facility-Level Activity Center 

Facility-level activities dilakukan tanpa memperhatikan siapa pelanggan yang 
dilayani, berapa banyak batch atau unit yang diproduksi atau dijual. Facility-level 
costs termasuk depresiasi pabrik, security, landscaping, pemeliharaan pabrik, 
menyediakan jaringan computer, mengelola dana pinjaman, menyiapkan laporan 
keuangan untuk shareholder dan lain-lain. 

Table 4 Allocation of Facility-Level Activity 

 Product Lines 
 Dress Shirts Casual Shirts Total 
Percent of product-level 
activity utilization (a) 

85% 15% I00% 

Total allocated overhead 
cost. (b = a x$1.800.000) 

$1,652,400 $291,600 $1,944,000 

Number of shirts (d) 680,000 120,000 800,000 
Cost per shirt (c : d) $0.79 $10.50  

 
2.5 Ikhtisar ABC Overhead Cost Allocation 

Pada gambar 2 berikut ini merupakan ikhtisar alokasi biaya overhead dengan 
menggunakan sistem activity-based costing (ABC) pada perusahaan, Unterinan Shirt. 
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Gambar 2 
Ikhtisar Alokasi Biaya Overhead dengan sistem ABC 

Sedangkan pada tabel 5 menjelaskan perbandingan gross margin antara system 
tradisional dengan ABC costing. 

Table 5 
Gross Margin Using Traditional Versus ABC Costing 

 Gross Margin 
Traditional System 

Gross Margin 
ABC Costing 

 Dress Shirt Casual Shirt Dress Shirt Casual Shirt 
Sales price     
Cost of goods sold $31.00 $31.00 $31.00 $31.00 
Material cost (8.20) (8.20) (8.20) (8.20) 
Labor cost (6.80) (6.80) (6.80) (6.80) 

Overhead (7.16) (7.16) (5.29) (17.75) 
Gross margin $ 8.84 $ 8.84 $10.71 $(1.75) 
 
Perbedaan dalam gross margin disebabkan oleh alokasi biaya overhead. Pada system 
tradisional, biaya overhead dialokasikan dalam jumlah yang sama baik untuk dress 
shirt maupun casual shirt. Sedangkan pada ABC costing, biaya overhead dialokasikan 
untuk dress shirt sebesar $5.29 dan casual shirt $17.75. 
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2.6. Under costing dan Over costing 

Gross margin untuk casual shirt yang menggunakan alokasi biaya overhead 
berdasarkan ABC costing menunjukkan kerugian sebesar $1.75. Hal ini disebabkan 
Unterman menetapkan harga jual produk casual shirt berdasarkan perhitungan yang 
menggunakan sistem tradisional yang menggunakan alokasi biaya overhead tarif 
tunggal. 

Jika Unterman menaikkan harga jual casual shirt, tetapi perusahaan competitor 
mempunyai jual casual shirt sebesar $31 tentunya pelanggan akan Beralih membeli 
casual shirt kepada perusahaan kompetitor. Untuk mengatasinya dapat mengadopsi 
strategi target pricing. 

Target pricing dimulai dengan menentukan harga, dimana pelanggan bersedia untuk 
membayar produk yang dibelinya. Perusahaan kemudian menetapkan laba yang dan 
selisih antara harga pasar dengan laba yang diharapkan merupakan biaya yang harus 
dicapai perusahaan dalam memproduksi suatu produk. 

Pada tabel 2 dan 3 mengindikasikan bahwa biaya batch-level dan biaya product level 
untuk casual shirt secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan dress shirt. 
Perusahaan Unterman terlalu memperhatikan mode casual shirt. Perusahaan 
seharusnya mengurangi biaya desain mode dengan lebih menfokuskan pada gaya 
sedikit tradisional dibandingkan dengan mempertahankan posisi trendseting. Juga 
dengan mengikuti trend yang ada mempunyai risiko yang lebih rendah dibandingkan 
dengan menciptakan trend yang baru. Penjual retail mungkin lebih percaya diri untuk 
menjual casual shirt yang tradislonal. 

Alokasi biaya overhead berdasarkan tarif tunggal tidak hanya undercost untuk lini 
produk casual shirt tetapi juga overcost untuk lini produk dress shirt, sehingga produk 
untuk harga jual dress shirt menjadi overprice. Overpricing dapat menyebabkan dress 
shirts menjadi tidak kompetitif di pasar dimana dapat terjadi pengaruh snowball. Jika 
volume menurun karena kehilangan pangsa. pasar, pendapatan penjualan akan 
menurun dan biaya tetap akan dialokasikan kepada produk dengan unit yang lebih 
sedikit, sehingga akan menyebabkan biaya per unit pokok menjadi lebih tinggi. 
Kenaikan biaya per unit akan mendorong kenaikan harga sehingga, perusahaan 
Unterman akan kehilangan pasar, Hal ini penting bagi Unterman untuk 
mempertimbangkan pengurangan harga jual dress shirt agar dapat meningkatkan atau 
mempertahankan pangsa pasarnya. 

2.7. Examining the Relevance of Allocated Facility-Level Costs 

Jika Unterman tidak dapat mencapai harga pasar atau menurunkan biaya casual shirt, 
manajemen seharusnya dapat mempertimbangkan untuk mengeliminasi lini produk 
casual shirt. Analisis biaya dan pendapatan yang relevan dapat digunakan oleh 
Unterman dalam mempertimbangkan eliminasi lini produk casual shirt. Pendapatan 
relevan sebesar $31 yang merupakan harga jual casual shirt. Perusahaan biasanya 
dapat mengeliminasi atau mengurangi biaya-biaya unit-level, batch-level, dan 
product-level dengan mengeliminasi lini produk. Tetapi untuk biaya-biaya facility-
level tidak dapat dihindari dan tidak terpengaruh oleh eliminasi lini produk. Biaya-
biaya seperti depresiasi pabrik, keamanan, asuransi dan pajak bangunan akan tetap 
ada walaupun lini produk casual shirt dieliminasi. Banyak perusahaan tidak 
mengalokasikan biaya-biaya facility-level kepada produk untuk tujuan pembuatan 
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keputusan. Untuk perusahaan Unterman, biaya-biaya yang dapat dihindari untuk 
casual shirt adalah sebesar $30.32 ($8.20 bahan baku + $6 tenaga kerja langsung + 
$15.32 overhead). Karena biaya-biaya yang dapat dihindari lebih kecil dibandingkan 
dengan harga jual sebesar $31, maka Unterman seharusnya tidak mengeliminasi lini 
produk casual shirt.  

3. Activity Based Management (ABM) 

3.1. Definisi Activity Based Management (ABM) 

Activity-Based Management (ABM) adalah pengelolan aktivitas untuk meningkatkan 
nilai (value) yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan laba melalui 
peningkatan nilai (value) tersebut. 

Dengan Activity-Based Management (ABM), suatu perusahaan dapat melakukan 
evaluasi biaya dan nilai (value) darn suatu aktivitas proses sehingga akan 
teridentifikasi peluang (akan terjadi perbaikan posisi kompetitif) dan meningkatnya 
efisiensi proses (process improvement). 

Activity-Based Management (ABM) ini merupakan pendekatan manajemen yang 
berfokus untuk dapat : 

1. Meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan dari setiap aktivitas yang 
dilakukan. 

2. Menentukan aktivitas perusahaan yang merupakan aktivitas value added dan 
aktivitas non-value added. 

3. Meningkatkan value added activity dan mengurangi bahkan menghilangkan non-
value added activity. 

Activity-Based Management (ABM) memiliki dua tujuan yaitu : 

1. Memperbaiki nilai yang diterima oleh pelanggan. 
2. Memperbaiki laba dengan memberikan nilai pelanggan. 

Kedua tujuan ini dapat dicapai dengan menfokuskan pada aktivitas-aktivitas yang 
terdapat di perusahaan. 

3.2. Hubungan Activity Based Management (ABM) dengan Activity-Based 
Costing (ABC) 

ABC memberikan informasi dan ABM menggunakan informasi ini dalam berbagai 
analisis yang di desain untuk menghasilkan perbaikan yang berkesinambungan. Jadi 
setelah menerapkan Activity-Based Costing (ABC), perusahaan kemudian melakukan 
Activity-Based Management (ABM). Secara luas dengan menerapkan Activity-Based 
Management (ABM) ini, maka nilai yang diterima pelanggan akan lebih bernilai. 
Untuk melihat bagaimana ABM menggunakan informasi ABC, dapat dilihat pada 
gambar berikut ini : 
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Gambar 3 
ABM Two-Stage Methodology 

Bagian Vertikal (Profitability View) adalah pandangan ABM yang bertujuan untuk 
menyempurnakan keakuratan penelusuran biaya pada objek-objek biaya dengan cara : 

1. Sumber daya yang diperoleh dari G/L data diidentifikasi dan sumber daya 
tersebut merupakan pemicu biaya untuk dapat menentukan biaya. 

2. Kemudian biaya-biaya dari sumber daya tersebut ditelusuri pada aktivitas-
aktivitas apa yang akan dilakukan. 

3. Setelah menelusuri biaya pada aktivitas-aktivitas, maka dapat ditentukan biaya-
biaya aktivitas tersebut yang juga sebagai pemicu aktivitas. Kemudian biaya-biaya 
aktivitas tersebut dibebankan pada produk dan pelanggan, sehingga dapat 
ditentukan biaya produk dan keuntungan yang diperoleh. 

Bagian horizontal adalah pandangan ABM untuk mengendalikan aktivitasaktivitas 
dengan cara : 

1. Mengidentifikasi aktivitas untuk mengetahui mengapa aktivitas tersebut 
dilakukan. 

2. Setelah aktivitas diidentifikasi maka dapat ditentukan aktivitas-aktivitas apa saja 
yang akan dilakukan. 

3. Kemudian aktivitas-aktivitas dianalisis dengan mengukur aktivitas tersebut. 
Hasilnya aktivitas-aktivitas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas yang 



 

PERTEMUAN 02 | 38  
 

mempunyai nilai tambah (value added activity) dan aktivitas yang tidak 
mempunyai nilai tambah (non-value added activity) 

3.3. Activity-Based Management (ABM) Model Components 

Activity-Based Management (ABM) merupakan payung bagi perubahan budaya yang 
diperlukan untuk persaingan global. Komponen-komponen yang mendukung 
keberhasilan ABM meliputi : 

1. Just In Time (JIT). Merupakan sistem produksi yang komprehensif dan sistem 
manajemen persediaan dimana bahan baku dan suku cadang dibeli dan 
diproduksi sebanyak yang dibutuhkan dan pada saat yang tepat pada setiap tahap 
proses produksi. 

2. Strategic Planning. Suatu perencanaan yang menyeluruh dan terpadu yang 
mengkaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan 
dirancang untuk pencapaian tujuan perusahaan melalui pelaksanaan yang tepat 
oleh perusahaan. 

3. Activity Accounting. Akuntansl yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas di dalam 
operasi perusahaan. 

4. Life Cycle Management. Melibatkan manajemen aktivitas mulai dari tahap 
pengembangan untuk menjamin agar biaya daur hidup secara total jumlahnya 
lebih rendah dibandingkan kompetitor. 

5. Performance Management. Suatu kegiatan mengelola kinerja yang berorientasi 
kepada pandangan strategic ke masa depan sehingga kinerja tersebut dapat 
digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang membutuhkannya. 

6. Investment Management. Bagaimana seorang manajer investasi mengelola uang, 
dimana dalam proses ini dibutuhkan pemahaman terhadap berbagai piranti 
investasi, dan berbagai strategi yang dapat digunakan untuk menyeleksi piranti 
tersebut. 

7. Continuous Improvement. Teknik manajemen dimana para manajer dan pekerja 
setuju terhadap program continuous improvement dalam hal kualitas dan faktor 
keberhasilan kritis. 

8. Benchmarking. Proses mengidentifikasikan faktor keberhasilan kritis (critical 
success factor) yang dicapai perusahaan lain atau unit lain di perusahaan dengan 
tujuan mengimple mentasikannya sebagai perbaikan dalam proses perusahaan 
untuk mencapai kinerja yang baik. 

9. Target Costing. Menentukan biaya yang diharapkan untuk suatu produk 
berdasarkan harga yang kompetitif sehingga produk tersebut akan dapat 
memperoleh laba yang diharapkan. 

10. Customer Value Analysis. Suatu analisa yang dilakukan untuk menentukan 
apakah suatu aktivitas memiliki nilai (value) bagi pelanggan atau tidak dengan 
cara melihat apa yang diperoleh pelanggan dibandingkan dengan pengorbanan 
untuk memperoleh suatu produk atau jasa. 

Komponen-komponen tersebut digunakan untuk mengelola aktivitas-aktivitas agar 
dapat mengeliminasi pemborosan. Misalnya mengeliminasi pemborosan dengan 
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menekan persediaan (persediaan nol), mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak 
bernilai tambah, mengefisiensikan aktivitas bernilai tambah yang tidak efisien, 
mengeliminasi kerusakan (kerusakan nol), mengeliminasi pengerjaan kembali 
(pengerjaan kembali nol), mengurangi setup mesin (menjadi satu), meningkatkan 
ketrampilan karyawan. 

3.4. Keunggulan Activity-Based Management (ABM) 

Keunggulan utama pendekatan Activity-Based Management (ABM) yaitu 

1. ABM mengukur efektivitas proses dan aktivitas bisnis kunci dan 
mengindentifikasi bagaimana proses dan aktivitas tersebut dapat diperbaiki untuk 
menurunkan biaya dan meningkatkan nilai (value) bagi pelanggan. 

2. ABM memperbaiki fokus manajemen dengan cars mengalokasikan sumber daya 
untuk menambah nilai aktivitas kunci, pelanggan kunci, produk kunci, dan 
metode untuk mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. 

3.5. Kegunaan Activity-Based Management 

Adapun sebuah perusahaan menggunakan Activity-Based Management (ABM) ini 
dengan maksud untuk: 

1. Mengurangi harga produk dan mengoptimalkan desain produk. 
2. Mengurangi biaya-biaya perusahaan. 
3. Membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang bisnis baru. 

4. Isu Perilaku dan Implementasi ABC/ABM 

Faktor perilaku dan organisasional mempunyai peranan penting dalam 
mengimplementasikan ABC/ABM. Untuk dapat mengimplementasikan ABC/ABM 
secara sukses, akuntan manajemen perlu bekerja sama dengan manajer teknik, 
manajer produksi, dan manajer operasional untuk membentuk suatu tim perancangan 
ABC/ABM. Aktivitas dan cost driver perlu diidentifikasi, indikator kinerja perlu 
ditentukan, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Informasi dasar yang 
diperlukan untuk mengimplementasikan perubahan sistem biaya ini biasanya tidak 
tersedia, karena perusahaan biasanya tidak mengumpulkan informasi tersebut. 

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk sistem pengukuran dan sistem 
manajemen biaya yang baru, orang-orang yang terlibat langsung dalam aktivitas 
operasional perlu untuk diwawancarai. Setiap departemen operasi dan departemen 
pendukung harus mempelajari secara hati-hati supaya dapat menganalisis aktivitas 
yang sangat banyak. Proses ini memungkinkan untuk melakukan identifikasi terhadap 
cost pool dimana cost driver yang homogen bertanggungjawab terhadap setiap 
kategori biaya. Contohnya departemen pengendalian kualitas mungkin mempunyai 
tiga cost pool yaitu inspeksi terhadap bahan baku yang masuk (cost driver: jumlah 
pesanan pembelian), inspeksi terhadap produk dalam proses (cost driver: jumlah 
setup), dan inspeksi terhadap produk jadi (cost driver: harga pokok penjualan). 

Memahami proses produksi dan identifikasi cost driver membutuhkan usaha yang 
keras. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat memutuskan bahwa lingkungan 
pemanufakturan mereka tidak membutuhkan sistem penguktiran kinerja dan sistem 
biaya yang canggih. Usaha untuk merancang ulang sistem biaya akan bermanfaat jika 
terdapat diversitas produk yang tinggi, cost driver yang bermacam-macam, saluran 
distribusi yang bertingkat-tingkat dan banyak, dan ukuran batch yang besar. Tabel 5 
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inenjelaskan enam cara untuk menghindari kegagalan dalam mengimplementasikan 
ABC/ABM yaitu : 

Tabel 5 
Enam cara menghindari kegagalan dalam mengimplementasikan 

ABC/ABM 

Implementasi Strategi Justifikasi 
Melibatkan Manajemen dan 

Karyawan dalam Menciptakan 
Sistem ABC/ABM 

Keterlibatan manajemen dan karyawan akan menyebabkan 
mereka mengenal ABC/ABM. Kemudian mereka mungkin akan 
berusaha mengimplementasikan ABC/ABM karena mereka 
merasa terlibat dan ikut memiliki sistem tersebut. 

Mempertahankan Sistem secara 
Paralel 

Mempertahankan sistem secara parallel memungkinkan setiap 
individu untuk mengadaptasi secara beilahap system 
ABC/ABM. Perubahan sistem biaya secara tiba-tiba dapat 
menyebabkan frustasi dan kebingungan bagi manajer dan 
karyawan. 

Menggunakan ABC/ABM pada 
Pekerjaan yang akan 

Menyebabkan Keberhasilan 

ABC/ABM seharusnya digunakan pada pekerjaan-pekerjaan 
yang sederhana yang probabilitas keberhasilannya tinggi. 
Implementasi in akan menunjukkan bagaimana dan mengapa 
ABC/ABM berhasil diterapkan. Keberhasilan menyelesaikan 
suatu pekerjaan menyebabkan individu untuk melihat manfaat 
ABC/APM secara lebih jelas. 

Mempertahankan Desain Awal 
ABC/ABM yang sederhana 

Mempertahankan desain awal ABC/ABM yang sederhana 
menghindarkan pemakaian yang berlebihan dan dapat 
Mempertahankan biaya rendah. Desain yang sederhana juga 
menurunkan waktu implementasi. 

Menciptakan Insentif yang 
Diharapkan 

Perubahan seringkali berhadapan dengan resistensi. Dengan 
menawarkan insentif yang sesuai akan menambah motivasi 
karyawan dalam melakukan pekerjaannya. 

Mendidik Manajemen 

Seminar yang mendidik manajemen tentang ABC/ABM dapat 
menyebabkan para manajer memahami konsep-konsep dan 
menghargai manfaatnya. Manajemen menjadi sadar terhadap 
aktivitas yang memicu bisnis. 

 
6. Kesimpulan 

Metode manajemen biaya yang canggih seperti Activity-Based Costing (ABC) dan 
Activity-Based Management (ABM) banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan 
dunia. ABC membantu perusahaan mengurangi distorsi yang disebabkan oleh system 
penentuan harga pokok tradisional, sehingga dengan ABC dapat diperoleh biaya 
produk yang lebih akurat. ABC menyediakan pandangan yang jelas mengenai 
bagaimana perusahaan membedakan produk, jasa, dan aktivitas yang memberikan 
kontribusi dalam jangka panjang. 

ABM menfokuskan pada pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas bisnis, meningkatkan nilai yang diterima pelanggan, dan memberikan laba 
bagi perusahaan. 
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Activity-based costing (ABC) adalah pendekatan penentuan biaya produk yang 
membebankan biaya kepada produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya 
yang disebabkan karna aktivitas. Dasar pemikiran pendekatan penentuan biaya ini 
adalah bahwa produk atau jasa perusahaan dilakukan oleh aktivitas dimana aktivitas 
yang dibutuhkan tersebut menggunakan sumber daya yang menyebabkan timbulnya 
biaya. Sumber daya dibebankan kepada aktivitas, kemudian aktivitas dibebankan 
kepada objek biaya berdasarkan penggunaannya. ABC memperkenalkan hubungan 
sebab akibat antara cost driver dengan aktivitas. 

Banyak perusahaan mengelola aktivitas-aktivitas ke dalam empat kategori-kategori 
untuk memperbaiki penelusuran biaya yaitu (1) unit-level activities, (2) product-level 
activities, (3) product level-activities, dan (4).fasility-level activities. Activity-Based 
Management (ABM) adalah pengelolaan aktivitas untak meningkatkan nilai (value) 
yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan laba melalui peningkatan nilai 
(value) tersebut. Dengan Activity-Based Management (ABM), suatu perusahaan dapat 
melakukan evaluasi biaya dan nilai (value) dari suatu aktivitas proses sehingga akan 
teridentifikasi peluang (akan terjadi perbaikan posisi kompetitif) dan meningkatnya 
efisiensi proses (process improvement). 
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MANAJEMEN PERSEDIAAN 

PENDAHULUAN 

Perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) antara negara di Asia Tenggara 
(ASEAN) dengan China sudah dimulai pertanggal 1 Januari 2010 yang lalu. 
Kesepakatan ini akan semakin menambah ketatnya persaingan dalam dunia industri. 
China adalah salah satu negara industri yang kuat di Asia bahkan seluruh dunia, 
sumber daya yang dimiliki negara ini membuat mereka mampu memproduksi produk 
dalam jumlah yang besar dengan biaya produksi yang murah. Murahnya produk yang 
dihasilkan China membuat produk mereka membanjiri Negara lain termasuk 
Indonesia. Masuknya produk dengan harga yang jauh lebih murah ke dalam negeri 
tentu sangat mengancam bagi industri di dalam negeri. Sektor usaha kecil dan 
menengah bidang usaha garmen diperkirakan paling rentan saat dimulainya Free 
Trade Agreement (FTA) antara negara di Asia Tenggara (ASEAN) dengan China ini. 

Dalam menghadapi perdagangan bebas perusahaan domestic dituntut untuk dapat 
lebih berkompeten dalam persaingan dengan perusahaan manca negara, tuntutan ini 
mau tidak mau tidak mau harus dipenuhi perusahaan domestik agar tetap bertahan 
dalam menghadapi perdagangan bebas. 

Seperti kita ketahui bahwa semua perusahaan mempunyai kendala dalam 
menjalankan usahanya, kendala yang melanda mayoritas perusahaan-perusahaan 
domestik adalah masalah keuangan, saat ini sudah banyak perusahaan yang gulung 
tikar karena kondisi keuangan yang tidak sehat sehingga tidak mampu bertahan 
menghadapi perdagangan bebas. Meskipun banyak perusahaan domestik yang masih 
bermasalah dengan keterbatasan modal namun banyak hal yang dapat dilakukan 
perusahaan domestik agar tetap dapat bertahan dalam persaingan usaha yang semakin 
ketat tanpa harus menambah modal usahanya, yaitu dengan melakukan efisiensi 
proses produksi dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi biaya 
faktor-faktor produksi serta dengan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. 

Salah satu faktor produksi yang penting dalam menentukan kelancaran proses 
produksi adalah faktor persediaan bahan baku. Masalah persediaan bahan baku sangat 
penting bagi industri yang bergerak dibidang manufaktur khususnya industri garmen. 
Ada tiga jenis persediaan yang sangat penting dalam proses produksi di perusahaan, 
yaitu persediaan bahan baku, barang dalam proses dan persediaan produk jadi.  

“Pengendalian persediaan merupakan suatu kegiatan untuk menentukan tingkat dan 
komposisi dari pada persediaan, parts, bahan baku dan barang hasil produksi 
sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran produksi dengan efektif dan 
efisien” (Assauri, 1998). 

Senada dengan hal tersebut, menurut Render Dan Heizer (2005) persediaan 
merupakan salah satu aset yang paling mahal di banyak perusahaan, mencerminkan 
50 persen dari total modal yang diinvestasikan. Dengan melakukan pengendalian 
terhadap persediaan, maka perusahaan dapat meminimalkan biaya yang berhubungan 
dengan persediaan, sehingga perusahaan dapat mengurangi investasinya terhadap 
persediaan dan mengalokasikan investasi tersebut ke dalam pos-pos neraca lainnya. 
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Cara penyelenggaraan bahan baku setiap perusahaan berbeda-beda baik dalam jumlah 
unit bahan baku yang pada perusahaan maupun pengelolaan dan manajemennya. 
Tersedianya bahan baku utama yang cukup merupakan faktor penting guna menjamin 
kelancaran proses produksi. Kekurangan persediaan bahan baku dapat berakibat 
terhentinya proses produksi karena habisnya bahan untuk diproses. Akan tetapi terlalu 
besarnya persediaan bahan baku atau banyaknya persediaan (over stock) dapat 
berakibat terlalu tingginya beban-beban biaya guna menyimpan dan memelihara 
bahan tersebut selama penyimpanan di gudang, selain itu kelebihan persediaan dapat 
menyebabkan kualitas bahan yang disimpan menurun atau rusak. 

Perencanaan dan pengendalian produksi sebagai proses untuk merencanakan dan 
mengendalikan aliran material yang masuk, mengalir dan keluar dari sistem 
produksi/operasi sehingga permintaan pasar dapat dipenuhi dengan jumlah yang 
tepat, waktu penyerahan yang tepat, dan biaya produksi yang minimum. Dalam 
mengadakan perencanaan dan pengendalian persediaaan bahan baku, masalah yang 
sering timbul adalah berapa kali perusahaan itu harus melakukan pembelian atau 
berapa jumlah bahan baku yang harus dibeli tiap kali pembelian agar kebutuhan 
bahan baku tercukupi, kapan pemesanan bahan baku dilakukan, berapa jumlah 
minimum bahan baku yang harus selalu ada dalam perusahaan agar terhindar dari 
kemacetan produksi dan dana yang tersimpan dalam bahan baku tidak berlebihan. 
Untuk mengatasi hal tersebut perlu kiranya perusahaan mengadakan perencanaan dan 
pengendalian bahan baku agar efisiensi modal kerja dapat tercapai. 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengendalian persediaan bahan 
baku, metode tersebut antaralain: metode Economic Order Quantity (EOQ), Just In 
Time (JIT), dan JIT/EOQ. Economic Order Quantity (EOQ) merupakan suatu metode 
yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesananan bahan baku yang optimum 
yang dapat meminimumkan total biaya persediaan. Sedangkan JIT adalah usahausaha 
untuk meniadakan pemborosan dalam segala bidang produksi dengan melakukan 
perbaikan secara terus menerus. JIT/EOQ merupakan proses pergantian dari sistem 
EOQ ke JIT dengan menggunakan pergerakan yang pelan dan teratur dari pemesanan 
dengan ukuran lot besar menjadi lebih kecil pada JIT. 

A. PERSEDIAAN 

1. Definisi Persediaan 

Setiap perusahaan, baik perusahaan jasa maupun manufaktur selalu memerlukan 
persediaan. Karena tanpa adanya persediaan, perusahaan akan dihadapkan pada 
resiko bahwa pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan konsumen. Hal 
tersebut terjadi karena tidak selamanya barang-barang atau jasa-jasa tersedia setiap 
saat dibutuhkan. Yang berarti bahwa perusahaan akan kehilangan kesempatan 
memperoleh keuntungan yang seharusnya didapatkan. 

Pada berbagai perusahaan atau organisasi lain, persediaan memegang peranan yang 
sangat penting dalam menunjang operasi (kegiatan) dari perusahaan atau organisasi 
tersebut. Terlebih-lebih pada perusahaan manufaktur, persediaan ada dimana-mana 
dan memiliki bentuk, nilai, dan tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Untuk 
perusahaan menengah atau perusahaan besar persediaan bahan baku dipersiapkan 
dengan baik. Akan tetapi pada perusahaan kecil kadang-kadang masalah persediaan 
tidak dipersiapkan dengan baik. 
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Pengertian persediaan menurut Baroto (2002) “persediaan adalah bahan mentah, 
barang dalam proses (work in process), barang jadi ,bahan pembantu, bahan 
pelengkap, komponen yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan 
permintaan”. Sedangkan menurut Handoko (2000) “persediaan adalah sejumlah 
bahanbahan yang disediakan dan bahan-bahan dalam proses produksi serta barang-
barang jadi atau pendukung yang disediakan untuk memenuhi permintaan para 
konsumen setiap waktu”. 

Nasution (2003) mengemukakan bahwa “persediaan adalah sumberdaya menganggur 
(idle resoures) yang menunggu proses lebih lanjut”. Yang dimaksud dengan proses 
lebih lanjut adalah proses produksi pada proses manufaktur, kegiatan konsumsi 
pangan, pada sistem rumah tangga. Bahan atau barang yang disimpan yang akan 
digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau 
untuk perakitan, untuk dijual kembali dan untuk suku cadang dari suatu peralatan 
atau mesin. 

Perusahaan atau organisasi memerlukan persediaan karena tiga alasan yaitu : adanya 
unsur ketidakpastian permintaan (permintaan mendadak), adanya unsur 
ketidakpastian pasokan dari supplier, adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu 
pemesanan. 

2. Fungsi Persediaan 

Persediaan (inventory), dapat memiliki berbagai fungsi penting yang menambah 
fleksibilitas dari operasi suatu perusahaan. Persediaan sangat bermanfaat bagi proses 
produksi, karena dengan persediaan akan menjamin tersedianya bahan baku untuk 
menjamin kelangsungan proses produksi dan menjamin tersedianya barang yang 
dibutuhkan konsumen. Efisiensi operasional pada suatu organisasi dapat ditingkatkan 
karena berbagai peran penting dari fungsi persediaan. 

Menurut Render dan Heizer (2005) Persediaan dapat melayani beberapa fungsi yang 
akan menambah fleksibilitas operasi perusahaan. Empat fungsi persediaan tersebut 
antara lain: 

a. Untuk men-“decouple” atau memisahkan beragam bagian proses produksi. 
Sebagai contoh, jika pasokan sebuah perusahaan berfluktuasi, maka mungkin 
diperlukan persediaan tambahan untuk men-“decouple” proses produksi dari para 
pemasok. 

b. Untuk men-“decouple” perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan 
persediaan barang – barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. 
Persediaan semacam ini umumnya terjadi pada pedagang eceran. 

c. Untuk mengambil keuntungan diskon kuantitas, sebab pembelian dalam jumlah 
lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman barang. 

d. Untuk menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. 

Sedangkan menurut Herjanto (1999) Persediaan ( inventory) dapat memiliki berbagai 
fungsi penting yang menambah fleksibilitas dari operasi suatu perusahaan. Enam 
fungsi tersebut antaralain : 

a. Menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang 
dibutuhkan perusahaan. 

b. Menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus 
dikembalikan  
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c. Menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga bahan baku atau inflasi. 
d. Untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga 

perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan itu tidak tersedia di pasaran. 
e. Mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan potongan kuantitas 

(quantity discounts). 
f. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya barang yang 

diperlukan. 

3. Jenis Persediaan 

Render dan Heizer (2005) membagi persediaan menjadi beberapa jenis, yaitu : 

a. Persediaan bahan mentah. Persediaan bahan mentah adalah bahan yang telah 
dibeli namun belum diproses. 

b. Persediaan barang dalam proses (Work in Proses – WIP). WIP di selenggarakan 
karena untuk membuat suatu produk diperlukan waktu (disebut waktu siklus) 
pengurangan waktu siklus menyebabkan persediaan WIP berkurang. 

c. Persediaan MRO (perlengkapan pemeliharaan, atau perbaikan atau operasi). 
MRO diselenggarakan karena waktu dan kebutuhan peralatan tidak dapat di 
ketahui. Walaupun permintaan untuk persediaan MRO ini sering kali merupakan 
fungsi dari jadwal-jadwal pemeliharaan, permintaan MRO lainnya perlu 
diperhatikan. 

d. Persediaan barang jadi. Barang jadi dimasukkan dalam permintaan yaitu untuk 
mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan konsumen terhadap suatu 
produk. 

4. Biaya Persediaan 

Menurut Assauri (1998) biaya-biaya yang timbul dalam persediaan dapat digolongkan 
menjadi 4 golongan yaitu: 

a. Biaya pemesanan (ordering cost). Yang dimaksud biaya pemesanan ini adalah 
biaya-biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pemesanan barang-barang atau 
bahan-bahan dari penjual, sejak dari pesanan (order) dibuat dan dikirim ke 
penjual, sampai barang-barang tersebut dikirimkan dan diserahkan serta di-
inspeksi di gudang atau daerah pengolahan. 

b. Biaya yang terjadi dari adanya persediaan (inventory carrying cost). Yang 
dimaksud dengan inventory carrying cost adalah biaya-biaya yang diperlukan 
berkenaan diadakannya persediaan meliputi seluruh pengeluaran-pengeluaran 
yang dikeluarkan perusahaan sebagai akibat adanya sejumlah persediaan. 

c. Biaya kekurangan persediaan (out of stock cost). Yang dimaksudkan dengan biaya 
ini adalah biaya-biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya persediaan yang lebih 
kecil dari jumlah yang diperlukan, seperti kerugian atau biaya-biaya tambahan 
yang diperlukan karena seorang langganan meminta atau memesan suatu barang 
atau bahan yang dibutuhkan tidak tersedia. 

d. Biaya-biaya yang berhubungan dengan kapasitas (capacity associated cost). Yang 
dimaksud dengan capacity associated cost adalah biayabiaya yang terdiri dari 
biaya kerja lembur, biaya latihan, biaya pemberhentian kerja dan biaya 
pengangguran. 
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Menurut Render dan Heizer (2005), dalam pembuatan setiap keputusan yang akan 
mempengaruhi jumlah persediaan, biaya-biaya variabel yang harus dipertimbangkan 
meliputi : 

a. Biaya penyimpanan (holding cost) terdiri atas biaya-biaya yang bervariasi 
langsung terhadap kuantitas persediaan. Biaya persediaan per periode akan 
semakin besar apabila kuantitas bahan yang dipesan semakin banyak. 

b. Biaya Pemesanan (order cost) yaitu biaya yang ditimbulkan dari aktivitas 
pemesanan 

c. Biaya Penyiapan (setup cost) yaitu biaya yang timbul untuk menyiapkan mesin 
atau proses untuk memproduksi pesanan. 

B. PENGENDALIAN PERSEDIAAN 

1. Pengertian Pengendalian Persediaan 

Pengendalian Persediaan merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk 
menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah 
persediaan harus dilakukan dan berapa besar pesanan harus diadakan (Herjanto, 
1999). 

Menurut Baroto (2002) Pengendalian Persediaan merupakan fungsi Manajerial yang 
sangat penting. Bila persediaan dilebihkan, biaya penyimpanan dan modal yang 
diperlukan akan bertambah. Bila perusahaan menanam terlalu banyak modalnya 
dalam persediaan, menyebabkan biaya penyimpanan yang berlebihan. Kelebihan 
persediaan juga membuat modal menjadi mandek, semestinya modal tersebut dapat 
diinvestasikan pada sektor lain yang lebih menguntungkan (Opportunity Cost). 
Sebaliknya, bila persediaan dikurangi, suatu ketika bisa mengalami Stock Out 
(Kehabisan Barang). Bila perusahaan tidak memiliki persediaan yang mencukupi, 
biaya pengadaan darurat akan lebih mahal. Dampak lain, mungkin kosongnya barang 
di pasaran membuat konsumen kecewa dan lari ke merk lain. 

2. Tujuan Pengendalian Persediaan 

Suatu pengedalian persediaan yang dijalankan oleh suatu perusahaan sudah tentu 
mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan pengendalian persediaan menurut 
Assauri (1998:198) adalah sebagai usaha untuk: 

a. Menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga dapat 
mengkibatkan terhentinya kegiatan produksi. 

b. Menjaga agar supaya pembentukan persediaan tidak terlalu besar atau berlebihan 
sehingga biaya yang ditimbulkan juga tidak terlalu besar. 

c. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena ini berakibat 
biaya menjadi besar. 

3. Sistem Pengendalian Persediaan 

Sistem pengendalian persediaan diadakan untuk menentukan kapan persediaan akan 
dipesan dan berapa yang harus dipesan. 

Menurut Yamit (2003) terdapat dua tipe yang digunakan dalam pengendalian 
persediaan yaitu: 
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a. Sistem persediaan terus-menerus (perpetual system/continues inventory 
system). Sistem persediaan terus-menerus dilakukan dengan cara terusmenerus 
melihat cacatan sepanjang waktu, setiap unit posisi persediaan selalu 
membandingkan dengan pemesanan kembali. Jika posisi persediaan sama/lebih 
kecil dari pemesanan kembali, maka pemesanan jumlah tetap jika posisi 
persediaan lebih besar dari pemesanan kembali berarti tidak ada tindakan yang 
perlu dilakukan. 

b. Sistem persediaan periodik (periodic inventory costs system). Dalam sistem 
persediaan periodik, jumlah item dalam persediaan ditinjau berdasarkan interval 
waktu yang tepat. Ukuran penggantian pemesanan tergantung pada unit 
persediaan, dimana jumlah persediaan dari periode ke periode dan keputusan 
jumlah pemesanan tergantung pada perubahan. 

C. TEHNIK PENGENDALIAN PERSEDIAAN ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) 

Pengadaan bahan baku yang terlalu besar dapat menyebabkan tingginya biaya 
penyimpanan, sedangkan pengadaan bahan baku yang terlalu kecil dapat 
mengakibatkan tidak tercukupinya suatu kebutuhan sehingga proses produksi 
terhambat. Persediaan bahan baku yang kecil dapat mengakibatkan frekuensi 
pembelian bahan baku menjadi sangat tinggi, dan pembelian bahan baku yang tinggi 
menyebabkan biaya – biaya persiapan pembelian bahan baku akan menjadi sangat 
tinggi pula, sehingga perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar. Agar 
persediaan bahan baku dapat tercukupi untuk suatu proses produksi sangat di 
perlukan adanya pembelian bahan baku yang optimal. 

1. Pengertian Pengendalian Persediaan Economic Order Quantity 

Menurut Subagyo (2000) “EOQ adalah jumlah pemesanan yang paling ekonomis. 
Yaitu jumlah pembelian barang, missal bahan baku atau pembantu,yang dapat 
meminimumkan jumlah biaya pemeliharaan barang digudang dan biaya pemesanan 
setiap tahun ”. 

Adapun menurut Heizer dan Render (2005 : 320) EOQ merupakan salah satu teknik 
pengendalian persediaan tertua dan paling terkenal. Teknik ini relatif mudah 
digunakan, tetapi didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut: 

a. Tingkat permintaan diketahui dan bersifat konstan. 
b. Lead Time diketahui dan bersifat konstan. 
c. Persediaan diterima dengan segera. 
d. Tidak mungkin diberikan diskon. 
e. Biaya variabel yang muncul hanya biaya pemesanan dan biaya penyimpanan 

persediaan sepanjang waktu. 
f. Keadaan kehabisan stock (kekurangan) dapat dihindari sama sekali bila 

pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. 

2. Biaya Dalam EOQ 

Dalam menerapkan EOQ ada biaya-biaya yang diperhitungkan dalam penentuan 
jumlah pembelian yaitu: 

a. Biaya Pemesanan. Biaya pemesanan merupakan biaya yang langsung terkait 
dengan kegiatan pemesanan yang dilakukan perusahaan. Biaya pemesanan 
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berubah-ubah sesuai frekuensi pemesanan. Dengan demikian semakin sering 
perusahaan melakukan pemesanan bahan, maka biaya pemesanan akan semakin 
besar. Biaya pemesanan berfluktuasi, bukan dengan jumlah yang dipesan tetapi 
dengan frekuensi pesan. Contoh biaya pemesanan yaitu: biaya telepon, biaya 
faximile, biaya administrasi. 

b. Biaya Penyimpanan. Biaya Penyimpanan adalah Biaya yang harus ditanggung 
perusahaan sehubungan dengan adanya bahan baku yang disimpan di dalam 
perusahaan. Biaya penyimpanan berfluktuasi sesuai dengan tingkat persediaan, 
semakin besar pula biaya simpannya. Contoh biaya penyimpanan antara lain: 
biaya simpan bahan, biaya asuransi, biaya kerusakan bahan dalam penyimpanan, 
biaya pemeliharaan bahan, biaya sewa gedung persatuan unit bahan, biaya 
fasilitas penyimpanan. 

Hubungan antara kedua jenis biaya (biaya pesan dan biaya simpan), dengan jumlah 
pesanan dapat dilihat dari gambar sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 
Biaya Persediaan Metode EOQ (Sumber: Heizer dan Render, 2005) 

Biaya pesan menunjukkan kurva menurun dengan tingkat yang semakin rendah. 
Walaupun demikian, kurva ini tidak akan pernah memotong sumbu mendatar, yaitu 
sumbu jumlah pesanan. Hal ini disebabkan karena apabila jumlah yang dipesan 
sedikit, maka dalam satu tahun berarti melakukan pesanan yang berulang kali 
(frekuensi pemesanan tinggi). 

Dengan demikian biaya pesannya juga tinggi. Sebaiknya apabila jumlah yang dipesan 
besar, maka frekuensi pesanan rendah, dengan demikian biaya pesannya rendah. 
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Biaya simpan sebaliknya, merupakan garis yang selalu meningkat dengan semakin 
besarnya jumlah barang yang dipesan. Dan garis ini berbentuk lurus, karena biaya 
simpan dianggap proporsional kenaikannya. Semakin besar barang yang dipesan, 
semakin besar pula biaya simpannya. Dengan demikian garisnya akan berasal dari titik 
nol, kemudian meningkat sesuai dengan jumlah barang yang dipesan. 

3. Metode EOQ 

Metode dasar EOQ menurut Schniederjans (Dalam Sulistyowati, 2006:12) ditampilkan 
sebagai berikut: 

Economic Order Quantity (EOQ) 

�� � �2����	  

EOQ Total Annual Cost 
(T*) = biaya penyimpanan + biaya pemesanan 


� � 	��
2 � ����  

Frekuensi pemesanan bahan baku 

� � ��� 

Keterangan : 
Q* = Kuantitas pesanan pada biaya minimum dalam unit 
O = Biaya pemesanan perunit 
D = permintaan tahunan dalam unit 
C = Biaya penyimpanan per unit 
T* = Total biaya tahunan minimum 
N = Frekuensi pemesanan bahan baku 

D. MANAJEMEN PERSEDIAAN JUST IN TIME (JIT) 

Dalam pengendalian persediaan terdapat beberapa teknik yang sering digunakan oleh 
perusahaan, antara lain adalah economical order quantity (EOQ), reorder point 
(ROP), safety stock (persediaan pengaman), dan Just In Time (JIT). Dari keempat 
teknik pengendalian persediaan tersebut Just In Time merupakan teknik yang menarik 
untuk dipelajari, karena pendekatan yang digunakan berbeda dengan teknik yang lain 
yaitu pendekatan pengelolaan aktivitas (activity management). Sedangkan ketiga 
teknik yang lain menggunakan pendekatan pengelolaan biaya (cost management). 

1. Pengertian Just In Time (JIT) 

Just In Time (JIT) merupakan filosofi pemanufakturan maju yang dalam proses 
produksinya ditarik ke dalam tindakan agar menghasilkan out put yang sesuai dengan 
jenis, jumlah, waktu, dan spesifikasi yang diinginkan pelanggan, sehingga biaya 
operasional dapat dieliminasi seminimal mungkin dan menuju persediaan mendekati 
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nol (zero inventory), karena Just In Time (JIT) menganggap bahwa persediaan 
merupakan sumber pemborosan. 

Just In Time (JIT) adalah sebuah filosofi pemecahan masalah secara berkelanjutan 
dan memaksa yang mendukung produksi yang ramping (lean). Produksi yang ramping 
(lean production) memasok pelanggan persis sesuai dengan keinginan pelanggan 
ketika pelanggan menginginkanya, tanpa pemborosan, melalui perbaikan 
berkelanjutan. 

Produksi lean dikendalikan oleh “tarikan” yang berupa pesanan pelanggan. JIT adalah 
sebuah ramuan utama dari produksi lean. Ketika diterapkan sebagai sebagai strategi 
manufaktur yang menyeluruh, JIT dan produksi lean menopang keunggulan bersaing 
dan menghasilkan keuntungan keseluruhan yang lebih besar( Heizer dan Render, 
2005). 

Sedangkan menurut Gaspersz (2004) konsep dasar system produksi tepat waktu 
adalah memproduksi output yang diperlukan pada waktu yang dibutuhkan dalam 
jumlah sesuai kebutuhan pelanggan, pada setiap tahap proses dalam sistem produksi 
dengan cara yang paling ekonomis dan paling efisien. 

Falsafah dalam Just In Time (JIT) adalah berusaha untuk mendapatkan 
kesempurnaan dengan berusaha melakukan perbaikan terus-menerus untuk 
mendapatkan yang terbaik, menghilangkan pemborosan dan ketidakpastian. Tujuan 
utama dari JIT adalah menghilangkan pemborosan dan konsistensi dalam 
meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu penggunaan istilah JIT seringkali 
diartikan dengan “zero inventories”. JIT pada dasarnya berusaha menghilangkan 
semua biaya (pemborosan) yang tidak memberikan nilai tambah terhadap produk 
yang dihasilkan. 

Manfaat Just In Time (JIT) meliputi berkurangnya persediaan yang harus 
dikendalikan, memperkecil jumlah produk yang cacat, penghematan tenaga kerja, 
penghematan bahan baku, dapat segera mengetahui kesalahan pekerja, kepekaan 
pekerja meningkat, laju keluaran lancar, jumlah persediaan dan pekerja lebih kecil. 

2. Tujuan Just In Time (JIT) 

Tujuan utama JIT adalah menghilangkan pemborosan melalui pebaikan terus menerus 
( Continuous Improvement ) pada dasarnya sistem produksi JIT mempunyai enam 
tujuan dasar sebagai berikut (Gaspersz, 2004). 

a. Mengintegrasikan dan mengoptimumkan setiap langkah dalam proses 
manufacturing 

b. Menghasilkan produk yang berkualitas sesuai keinginan pelanggan 
c. Menurunkan ongkos manufacturing secara terus menerus 
d. Menghasilkan produk hanya berdasarkan keinginan pelanggan 
e. Mengembangkan fleksibilitas manufacturing 
f. Mempertahankan komitmen tinggi untuk bekerjasama dengan pemasok dan 

pelanggan 

Berdasarkan tujuan Just In Time sistem JIT berbeda dengan sistem konvensional 
seperti diperlihatkan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 2.1 
Perbedaan sistem konvensional dan sistem Just In Time 

SISTEM KONVENSIONAL SISTEM JUST IN TIME 

1. Beberapa kesalahan dapat diterima 
2. Lot besar lebih efisien 
3. Produksi cepat lebih efisien 
4. Persediaan memberikan rasa aman 
5. Persediaan memperlancar produksi 
6. Persediaan adalah kekayaan 
7. Antrian sangat penting 
8. Pemasok adalah lawan 
9. Cukup memperbaiki kerusakan 
10. Lead time panjang adalah penting 
11. Pasti ada setup time 

1. Tanpa cacat dan pasti 
2. Idealnya lot adalah satu 
3. Keseimbangan produksi lebih efisien 
4. Persediaan adalah pemborosan 
5. Persediaan tidak diinginkan 
6. Persediaan adalah hutang 
7. Antrian akan dihilangkan 
8. Pemasok adalah kawan 
9. Mencegah kerusakan penting 
10. Lead time pendek lebih penting 
11. Setup time adalah nol 

Sumber: Yamit (2003) 

Untuk mencapai tujuan JIT tersebut diperlukan asumsi sebagai berikut (Yamit, 2003): 
a. Ukuran lot kecil 
b. Konsisten kualitas tinggi 
c. Pekerja dapat diandalkan 
d. Persediaan menjadi minimum 
e. Mesin dapat diandalkan 
f. Rencana produksi stabil 
g. Kapasitas jadwal operasi 
h. Keseragaman 

3. Prinsip-prinsip manajemen persediaan Just In Time (JIT) 

Menurut Gaspersz (2004:359) “Just In Time inventory adalah persediaan minimum 
yang diperlukan untuk tetap menjalankan system secara sempurna”. 

Ada banyak kebijakan, peraturan dan prosedur manajemen persediaan yang 
merupakan bagian dari JIT. Menurut Schniederjans (dalam Sulistyowati, 2006:16) 
terdapat enam prinsip dasar yang sering digunakan dalam manajemen persediaan 
yang bisa dikarakteristikan sebagai prinsip-prinsip manajemen persediaan JIT. 
Prinsip-prinsip tersebut meliputi: 

a. Mengurangi ukuran lot dan meningkatkan frekuensi pemesanan. Dalam operasi 
JIT ukuran lot yang ideal adalah satu. Dengan mengurangi ukuran lot disamping 
meningkatkan frekuensi pemesanan juga untuk menyeimbangkan kebutuhan 
permintaan, mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktifitas. 

b. Mengurangi persediaan pendukung (Buffer Inventory). Dalam operasi JIT 
dengan ukuran lot ideal satu dan tanpa buffer stock, kesalahan atau kerusakan 
akan ditemukan dalam tahap perakitan berikutnya. Semakin cepat masalah 
ditemukan semakin cepat pula masalah tersebut bisa dipecahkan dan 
mempercepat saluran atau alur persediaan selanjutnya. 

c. Mengurangi biaya pembelian. Meningkatkan frekuensi pemesanan bisa 
meningkatkan biaya tetap pemesanan. Ukuran lot yang lebih kecil akan 
mengurangi kemungkinan mendapatkan diskon pembelian dan meningkatkan 
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biaya produk. Dan lagi, keseluruhan JIT dalam menggunakan material persediaan 
biasanya memerlukan pengemasan khusus yang juga meningkatkan biaya 
pembelian. Bagaimana bisa sebuah operasi JIT mengurangi biaya pembelian? Ada 
banyak cara untuk mengurangi untuk mengurangi biaya pembelian dalam operasi 
JIT, salah satu caranya dimulai dari pemasok. Para pemakai konsep JIT mencoba 
mengurangi jumlah pemasok sampai sedikit mungkin. Mereka mencari pemasok 
yang bisa mengontrol harga dan pelayanan secara kuat. Kontrak jangka panjang 
dibiarakan agar bisa memberikan fleksibilitas pemesanan. Sifat kontrak jangka 
panjang dan kontrol oleh perusahaan dapat mengurangi faktor-faktor biaya 
pembelian yang bisa meningkat selama menggunakan JIT. Pada waktu yang sama, 
operasi JIT mengurangi birokrasi dengan mengurangi jumlah pemasok. Jumlah 
pemesanan yang lebih sedikit juga bisa mengurangi dokumen-dokumen formal 
yang dibutuhkan dalam pengiriman dengan jumlah lot yang besar. 

d. Meningkatkan penanganan material. Item-item persediaan operasi JIT dari 
pemasok harus dibagi kedalam unit atau ukuran lot yang dibutuhkan dalam 
operasi. Ketidak seimbangan antara jumlah bahan baku yang datang ke pabrik 
dengan kebutuhan pabrik akan menimbulkan pemborosan yang tidak diinginkan. 
Selain itu ketidakseimbangan antara pengiriman ke pelanggan dengan 
permintaan yang diinginkan pelanggan juga akan menghasilkan permintaan yang 
tidak diinginkan. Tujuan ideal dalam sebuah sistem JIT adalah dengan 
menempatkan feeder (pembantu) dan user proses dari material yang dilanjutkan 
kepihak lain. 

e. Mencapai persediaan nol. Persediaan dimanapun selalu membuang waktu, usaha 
dan uang. Idle inventory yang ada dalam departemen atau ditoko harus 
dihilangkan. Persediaan dalam pengangkutan juga merupakan sebuah 
pemborosan. Hal ini menyisakan satu alternatif, yaitu harus ada persediaan nol 
dalam operasi JIT. mungkin hal ini terdengar seperti prinsip yang mustahil, tetapi 
jelas bahwa hal tersebut adalah tujuan yang harus dicapai jika kita terus ingin 
mergurangi biaya persediaan. Persediaan harus dikurangi atau dihilangkan jika 
memungkinkan untuk mengurangi pemborosan yang tidak diinginkan dalam 
sebuah operasi. 

f. Mencari pemasok yang bisa dipercaya. Kunci untuk membuat JIT bekerja adalah 
mempunyai persedian just in time. Jika waktu pengiriman dari pemasok tidak 
dapat dipercaya, sistem JIT akan menjadi kacau dengan keterlambatan yang 
merugikan. Dalam operasi JIT, pemasok yang lebih sedikit diharapkan akan dapat 
menjalankan pekerjaan dengan baik. 

Walaupun kontrak jangka panjang dan proporsi bisnis yang lebih besar dari 
perusahaan membantu dalam mengontrol perilaku pemasok, hal tersebut tidak selalu 
menjamin pengiriman tepat waktu. Beberapa pemasok bisa lebih dekat pada 
pelanggan berdasarkan geografis untuk menjamin kepercayaannya. 

4. Pembelian dalam JIT dan hubungan dengan pemasok 

Dalam sistem pembelian klasik, keputusan pembelian didasarkan pada rumus 
economic order quantity (EOQ) untuk meminimumkan biaya yang berarti berapa 
banyak unit persediaan yang dipesan dan kapan pesananan tersebut harus disimpan. 
Banyak organisasi selama beberapa dekade mendasarkan sistem persediaan mereka 
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pada model EOQ. Bagi yang berganti dari EOQ ke model JIT banyak yang memilih 
logical path dengan pergerakan yang pelan dan teratur dari pemesanan dengan 
ukuran lot besar menjadi lebih kecil pada JIT. Hal ini bukan hanya sesuai dengan 
prinsip-prinsip persediaan JIT, tetapi system dalam JIT sebenarnya membantu dalam 
mendorong perubahan tersebut. Pengurangan di semua bagian dari biaya angkut 
dimulai dengan menggunakan ukuran lot yang lebih kecil dan metode-metode dalam 
JIT. 

5. Pemasok 

Untuk meningkatkan daya saing perusahaan lebih lanjut, hubungan dengan pemasok 
harus diperhatikan dalam program perbaikan. Manufaktur dan pemasok harus 
bekerjasama untuk mengembangkan sistem manufaktur terpadu dengan cara 
membatasi pemborosan yang biasanya terhimpun pada batasan suatu organisasi. 

Beberapa pertimbangan penting guna evaluasi pemasok adalah sebagai berikut: 

a. Dari segi pemasok, pabrik adalah pelanggan. Pemasok harus menjamin kualitas, 
harga, dan pengiriman (QCD – Quality, Cost, and Delivery) bagi pabrik. Mereka 
harus bekerja sama untuk memahami dan menyerap kepentingan pabrik ke dalam 
pola pelayanannya. 

b. Dalam hal pengiriman: kekerapan frekuensi pengiriman, lot yang kecil, dan 
pengiriman tepat waktu harus menjadi sasaran utama agar hubungan antara 
pemasok dan pabrik sangat erat. Untuk itu penerapan sistem kanban antara 
pabrik dan pemasok, muatan campur, dan kekerapan pengiriman barang dapat 
dipraktekkan. 

c. Dalam hal kualitas: pemahaman ’kualitas pada sumbernya’ harus diterapkan 
semaksimal mungkin. Penerapan produk tanpa cacat dan pengendalian kualitas 
statistik harus dibina. 

d. Dalam hal biaya, kegiatan perbaikan yang dijalankan di pabrik juga harus 
dijalankan oleh pemasok. Saling sumbang saran mengenai biaya akan membantu 
memperkokoh posisi daya saing perusahaan. 

Dalam menjalin hubungan dengan pemasok, hubungan tidak hanya sekedar 
mempertahankan hubungan secara kontrak dengan pemasok, tetapi pabrik induk 
harus memikirkan bahwa pemasok sebagai perluasan dari operasinya. Hal ini menjadi 
sangat penting, bila diperhatikan ternyata banyak persaingan bisnis terjadi dalam pola 
kelompok perusahaan bersaing dengan kelompok perusahaan lain. Jika jalinan kerja 
dengan pemasok sangat lemah pada satu kelompok perusahaan, komunikasi antar 
pemasok dengan pabrik tidak digalang dengan baik, maka akan timbul masalah yang 
berhubungan dengan kualitas, pengiriman, dan biaya. 

6. Karakteristik kerjasama dalam JIT 

JIT membutuhkan hubungan kerjasama yang spesifik antara pemasok dan 
departemen pembelian dari perusahaan yang memakai sistem JIT. Kerjasama antara 
keduanya harus kooperatif dimana kedua belah pihak bersama-sama mencapai masa 
depan yang lebih baik, beberapa karakteristik ini menurut Schniederjan (Dalam 
Sulistyowati, 2006) meliputi: 
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a. Kontrak jangka panjang. Dalam operasi JIT permintaan menentukan dalam 
keputusan pembelian terhadap jumlah pemesanan dan waktunya. Jaminan 
kontrak jangka panjang bagi pemasok harus digunakan untuk mengurangi biaya 
unit dan biaya pemesanan. Sifat jangka panjang ini bagi perusahaan digunakan 
untuk memberikan beberapa pengaruh dalam mengontrol harga, kualitas dan 
waktu pengiriman. 

b. Meningkatkan akurasi dari pemesanan. Pesanan harus dipenuhi oleh pemasok 
dengan tanpa kesalahan dalam jumlah dan waktu pengiriman, hal ini harus 
diperhatikan karena kegagalan pengiriman dari waktu yang diharapkan akan 
menghentikan operasi JIT. 

c. Meningkatkan kualitas. Pengiriman dengan barang-barang yang rusak tidak 
diperbolehkan. Dibutuhkan pengendalian kualitas terhadap material-material 
yang baru tiba untuk mengurangi atau menghilangkan kerusakan material-
material tersebut. Kesalahan dari pemasok akan menyebabkan kekurangan 
material yang akan mengakibatkan berhentinya operasi JIT 

d. Fleksibilitas pemesananan. Kebutuhan tentang kontrak harus cukup fleksibel agar 
memungkinkan perubahan dalam harian atau jam dalam pemesanan. Sistem 
komunikasi juga harus digunakan dengan baik untuk memberikan pemasok dan 
pembelinya proses dialog yang cepat dan mudah dalam periode perubahan 
permintaan. 

e. Frekuensi pemesanan yang sering dengan lot yang kecil. Pemasok harus mampu 
memberikan frekuensi pemesanan yang sering dengan lot kecil yang dibutuhkan 
dalam operasi JIT. Pemasok juga harus cukup fleksibel untuk memungkinkan 
perusahaan merubah lot pemesanan sama dengan satu. 

f. Peningkatan hubungan kerjasama secara terus-menerus. Pemasok diharapkan 
untuk bekerja dengan pembelinya dalam membantu mengurangi biaya unit 
material dari pembelinya, mengurangi biaya penanganan material dan 
pengiriman kepada pembeli, selain itu juga bekerjasama memecahkan masalah 
pengiriman dan meningkatkan pengendalian kualitas material. 

Perusahaan bukan hanya diharapkan terus menjalankan kontrak jangka panjang , 
tetapi juga bakerjasama dengan pemasok memecahkan masalah-masalah yang 
dihadapi bersama. Perusahaan juga harus memberikan informasi kepada pemasok 
tentang pelaksanaan sistem JIT, dan bagaimana usaha pemasok dalam membantu 
kesuksesan pembeli. Perusahaan juga harus bekerja mengembangkan menggunakan 
sistem komunikasi untuk menjaga agar kerjasama tetap aktif dan informatif. 

Manfaat dari karakteristik-karakteristik meliputi biaya angkut yang lebih rendah, 
mengurangi kesalahan dan pengulangan kerja meningkatkan kualitas barang jadi, 
mengurangi kontrol kualitas, mengulangi pengawasan, respon terhadap perubahan 
pemesanan yang lebih cepat dan pengurangan sumberdaya di departemen pembelian. 
Dengan kata lain pembelian dalam JIT kepada pemasok yang sukses bisa mengurangi 
pemborosan sumberdaya dan meningkatkan produktifitas. 

Sedangkan Heizer dan Render (2005) mengemukakan bahwa sasaran kemitraan JIT 
ada empat yaitu : 
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a. Penghilangan aktifitas yang tidak perlu. Dengan adanya pemasok yang baik, maka 
aktifitas penerimaan dan inseksi berikutnya tidak perlu dilakukan dalam JIT. 

b. Penghapusan persediaan di pabrik. JIT mengirimkan material ke tempat dan saat 
diperlukan. Persediaan bahan baku diperlukan hanya jika terdapat alasan untuk 
meyakini bahwa para pemasok tidak dapat diandalkan. Demikian juga, bagian 
atau komponen harus dikirimkan dalam lot kecil secara langsung ke departemen 
yang akan menggunakan ketika akan dibutuhkan. 

c. Penghapusan persediaan yang transit. Departemen pembelian modern saat ini 
menunjukan pengurangan persediaan dalam transit dengan cara memberikan 
harapan kepada para pemasok dan calon pemasok untuk mengambil lokasi di 
dekat bangunan pabrik dan melakukan pengiriman yang sering. Semakin pendek 
aliran material pada aliran sumberdaya, semakin sedikit jumlah persediaan. 

d. Penghilangan pemasok yang lemah. Ketika sebuah perusahaan mengurangi 
sejumlah pemasok, maka hal ini meningkatkan komitmen jangka panjang. Untuk 
memperoleh kualitas dan keandalan yang terus meningkat, penjual dan pembeli 
memiliki kepahaman yang sama dan kepercayaan timbal balik. Mencapai 
pengiriman pada saat hanya bila diperlukan dan dengan jumlah yang dibutuhkan 
juga membutuhkan kualitas yang sempurna atau sebagaimana yang juga dikenal 
sebagai cacat nol (zero defect). Tentu saja, baik pemasok maupun sistem 
pengiriman harus sempurna. 

7. Metode untuk melaksanakan JIT dalam lingkup EOQ 

Banyak perusahaan menggunakan sistem JIT dalam lingkup model EOQ, perusahaan 
tersebut memanfaatkan penggunaan pendekatan model EOQ untuk membantu dalam 
transisi menuju JIT. Kebanyakan manajer persediaan mengerti dan masih menyukai 
model dari EOQ. Model EOQ bisa digunakan untuk menjalankan JIT dalam 
mengurangi biaya, yang bermanfaat bagi manajer dalam membuat perubahan kepada 
operasi JIT. Lebih jauh model baru berdasarkan JIT bisa digunakan untuk 
menentukan jumlah pesanan dan banyaknya pengiriman yang dilakukan selama 
kontrak jangka panjang. 

8. Asumsi-asumsi dalam metodologi 

Model dasar EOQ sering dikritik karena asumsi-asumsi yang tidak realistis yang 
mendasarinya. Pengujian asumsi-asumsi model dasar EOQ dalam sudut pandang JIT 
oleh Stevenson (dalam Sulistyowati, 2006) antara lain: 

a. Hanya satu produk yang dipertimbangkan dalam model. Dalam operasi JIT hal ini 
lebih bersifat membatasi, JIT melihat tujuan produksi dimana masing-masing 
produk adalah unik dan terpisah. 

b. Kebutuhan permintaan total dalam satu tahun diketahui. Dalam operasi JIT tidak 
ada barang yang diproduksi sampai terdapat pesanan. Permintaan tahunan, 
bulanan, mingguan, harian atau bahkan perjamnya harus diketahui dengan 
kepastian relatif dalam operasi JIT. 

c. Pemakaian permintaan dalam satu tahun tersebar rata-rata untuk mencapai 
pemakaian konstan yang baik atau tingkat permintaan yang konstan dari 
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konsumen. Dalam operasi JIT dengan volume yang tinggi atau relatif (berulang-
ulang), permintaan diharakan mengalami kenaikan, tapi secara umum menjadi 
konstan. Dalam volume yang rendah, tingkat kenaikan yang tinggi sangat 
mungkin terjadi, namun pesanan yang banyak dalam EOQ tidak akan mencukupi, 
sehingga operasi JIT juga mengasumsikan penggunaan yang konstan secara baik. 

d. Waktu pengiriman pesanan adalah konstan. Dalam pembelian sistem JIT 
diharapkan waktu pesan menjadi konstan dan bisa dipercaya karena ditentukan 
oleh pemasok dan pembeli. 

e. Masing-masing pesanan diterima dalam satu pengiriman. Dalam JIT, pengiriman 
akan mendukung produksi. Masing-masing pesanan tiba untuk item-item tertentu 
yang terlihat dalam pengiriman tunggal. 

f. Tidak ada diskon berdasar kuantitas secara umum, sifat kontrak jangka panjang 
dalam JIT tidak berlaku untuk diskon, hal ini karena pemasok menyerap beberapa 
biaya pemesanan yang sering dibutuhkan dalam mendukung operasi JIT. Namun 
prinsip-prinsip JIT mendorong pembeli untuk mengurangi ukuran lot, bukan 
meningkatkanya untuk mendapatkan diskon. 

9. Metode JIT/EOQ 

Berdasarkan rumus EOQ, serangkaian rumus JIT dan EOQ digunakan untuk 
membantu menjembatani transisi dari EOQ ke JIT. 

Rumus-rumus JIT/EOQ ini didasarkan pada kenyataan bahwa JIT mengurangi lot 
pengiriman, sebagai arti dari pelaksanaan JIT dalam lingkup lot besar EOQ. Asumsi-
asumsi yang harus digunakan pada kombinasi metode JIT/EOQ menurut 
Schniederjan (Dalam Sulistyowati, 2006:24) antaralain: 

a. Biaya unit tidak dipengaruhi oleh jumlah pesanan 
b. Biaya pengiriman tidak dipengaruhi oleh jumlah pesanan 
c. Biaya pemesanan adalah konstan, tidak masalah berapa banyak pengiriman 

yang dijadwalkan. 

Asumsi-asumsi ini sama dengan asumsi dari model dasar EOQ dan beralasan dari 
sudut pandang pemberian kontrol pembeli dalam negosiasi kontrak jangka panjang 
JIT. 

Model JIT/EOQ merupakan kombinasi antara model EOQ dan sistem JIT. Berikut 
beberapa macam persamaan yang digunakan dalam perhitungan model JIT/EOQ 
(Schniederjan dalam Sulistyowati, 2006:25). 

1) JIT/EOQ Order Quantity 

� � ����� 

2) JIT/EOQ Total Annual Cost 
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3) JIT/EOQ Optimal Number delivery 

�� � ���
2���

 

4) Kuantitas pemesanan yang optimal untuk setiap kali pengiriman 

� � ���  

Keterangan: 
Qn  = Kuantitas pesanan JIT dalam unit setiap “n” pengiriman 
n  = Jumlah pengiriman optimal selama satu tahun 
Q*  = Kuantitas pesanan dalam unit untuk sistem EOQ 
TJIT  = Total biaya tahunan yang minimum untuk system JIT 
T*  = Total biaya tahunan yang minimum untuk system EOQ 
C  = Biaya penyimpanan per unit 
O  = Biaya pemesanan setiap kali pesan 
D  = Jumlah kebutuhan bahan baku 
na  = Jumlah pengiriman optimal dengan tingkat target “a” dari persediaan rata-

rata ditangan dalam unit 
a  = Rata-rata target spesifik persediaan dalam unit 
q  = Kuantitas pemesanan yang optimal untuk setiap kali pengiriman 
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CONTOH STUDI KASUS: 

ANALISIS PERBANDINGAN PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN ANALISIS PERBANDINGAN PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN ANALISIS PERBANDINGAN PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN ANALISIS PERBANDINGAN PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN 
BAKU KAIN MICROPOLAR FLEECE ANTARA PENDEKATAN MODEL BAKU KAIN MICROPOLAR FLEECE ANTARA PENDEKATAN MODEL BAKU KAIN MICROPOLAR FLEECE ANTARA PENDEKATAN MODEL BAKU KAIN MICROPOLAR FLEECE ANTARA PENDEKATAN MODEL 

EOQ DENEOQ DENEOQ DENEOQ DENGAN GAN GAN GAN JUST IN TIME INVENTORY CONTROLJUST IN TIME INVENTORY CONTROLJUST IN TIME INVENTORY CONTROLJUST IN TIME INVENTORY CONTROL    ( JIT/EOQ) PADA ( JIT/EOQ) PADA ( JIT/EOQ) PADA ( JIT/EOQ) PADA 
CV CAHYO NUGROHO JATI SUKOHARJOCV CAHYO NUGROHO JATI SUKOHARJOCV CAHYO NUGROHO JATI SUKOHARJOCV CAHYO NUGROHO JATI SUKOHARJO    

CV Cahyo Nugroho Jati (CNJ) Sukoharjo didirikan pada tahun 1998 oleh Bapak 
Gunawan Yulianto. CV CNJ mempunyai dua cabang yaitu CV CNJ yang berada di 
Solobaru Sukoharjo dan CV CNJ II yang berada di Boyolali, kedua perusahaan ini 
bergerak dibidang exporter and producer garmen. CV CNJ Sukoharjo berdiri diatas 
sebidang tanah seluas 5800 m2 dengan dua bangunan utama yang digunakan untuk 
proses produksi dan kantor. Jenis produk garmen yang dihasilkan perusahaan ini 
bervariasi beberapa diantaranya antaralain: kemeja, jaket, pakaian anak, t-shirt, 
celana training, baju koko, dan lain-lain. Perusahaan ini memproduksi pakaian jadi 
untuk memenuhi pasar dalam negeri maupun pasar internasional, sedangkan daerah 
pemasarannya meliputi kawasan Amerika, Asia, Eropa, dan pasar dalam negeri. 
Perusahaan memperkerjakan lebih dari 500 karyawan pada tahun 2009, perusahaan 
ini termasuk dalam industri garmen berskala besar, dalam sebulan perusahaan ini 
mampu berproduksi mencapai 150.000 unit produk garmen. 

Pelaksanaan pembelian bahan baku 

Dalam pengelolaan persediaan bahan baku dengan sistem Just In Time Purchasing 
sangat dipengaruhi oleh aktifitas dan sarana produksi yang ada di perusahaan. 

a. Automasi aktifitas produksi 

Automasi berarti membuat suatu mekanisme untuk mencegah diproduksinya barang 
cacat masuk pada mesin atau lini produksi yaitu pengecekan secara otonom adanya 
hal-hal abnormal dalam suatu proses. Mesin otonom adalah suatu mesin yang diberi 
alat penghenti otomatis yang disebut autonomasi. Autonomasi pada bagian produksi 
sangat penting untuk menghindari produk rusak atau cacat sesuai filosofi JIT yaitu 
perusahaan hanya memproduksi untuk permintaan tanpa adanya manfaat dan biaya 
dari persediaan penyangga. Hubungan dengan persediaan JIT adalah dalil filosofi Just 
In Time persediaan ditekan seminimal mungkin atau tanpa persediaan sama sekali 
untuk disimpan digudang. Sehingga bahan baku dibeli hanya sebesar permintaan 
bagian produksi atau sebesar yang akan diproduksi saat itu saja. 

Pada CV Cahyo Nugroho Jati Sukoharjo mesin-mesin produksi belum dilengkapi 
dengan sistem yang secara otomatis dapat mendeteksi adanya produk cacat, meskipun 
sudah ada bagian Quality Control yang mengawasi selama proses produksi, tetapi 
dimungkinkan tidak dapat mengeliminasi seluruh kerusakan dengan cepat dibanding 
dengan penggunaan mesin otomatis, sehingga dengan adanya produk cacat kerugian 
yang ditanggung perusahaan lebih besar. Oleh karena itu setiap bulan perusahaan 
selalu mendapatkan produk cacat atau rusak. Secara otomatis hal tersebut merugikan 
perusahaan dari segi pendapatan atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Dalam 
menyikapi dan mengantisipasi adanya produk cacat selama ini perusahaan selalu 
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melakukan evaluasi kerja sumberdaya manusianya dengan cara meningkatkan kulitas 
SDM kearah yang lebih baik. 

b. Persetujuan pembeli dengan pemasok 

Dalam pengadaan bahan baku kain di CV CNJ Sukoharjo ditangani oleh Supply Chain 
Department. Selama ini perusahaan lebih banyak menggunakan bahan baku impor, 
dengan mengandalkan banyak pemasok dari berbagai perusahaan tekstil di Hongkong 
dan China. Sedangkan bahan baku lokal hanya sebagian kecil dari bahan baku yang 
digunakan. Hal ini dilakukan karena harga bahan baku lokal lebih mahal 
dibandingkan bahan baku impor meskipun kualitasnya sama. Karena jarak pemasok 
utama cukup jauh, maka untuk mengkoordinasi agar proses perencanaan produksi 
sejalan dengan kebutuhan perusahaan maka perusahaan melakukan pemesanan 
dengan periode yang tetap dengan disesuaikan dengan persediaan yang ada di gudang. 

Berdasarkan konsep JIT perusahaan sebaiknya mempunyai sedikit pemasok dengan 
lokasi yang dekat, sehingga perusahaan dapat menekan biaya-biaya yang diperlukan 
untuk proses pemesanan dan biaya transportasi. Dalam konsep JIT, Purchasing 
menekankan pada kontrak jangka panjang yang mengikat antara perusahaan dengan 
pemasok, sehingga pemasok akan lebih mengutamakan perusahaan yang mengadakan 
kontrak tersebut dan terdapat sangsi yang tegas apabila kontrak dilanggar. 

Dalam hal ini perusahaan dimungkinkan akan mengalami hambatan untuk dapat 
menerapkan konsep JIT Purchasing dalam pengadaan bahan bakunya karena letak 
pemasok utama yang jauh, sehingga mempunyai resiko penurunan kualitas bahan 
baku. Berdasarkan permasalahan tersebut perusahaan dapat menerapkan konsep JIT 
Purchasing dengan cara mengalihkan pemasok utama dari luar negeri ke dalam negeri 
yang jaraknya lebih dekat. Syaratnya adalah dengan mengadakan kontrak jangka 
panjang dengan pemasok utama. Hal ini diharapkan dapat menekan biaya transportasi 
dan biaya pemesanan. 

c. Spesifikasi bahan baku 

Sebagai perusahaan penghasil produk garmen yang mempunyai buyer utama 
pemegang merk ternama, tentu saja perusahaan harus mempunyai pemasok yang 
menghasilkan bahan baku yang berkualitas bagi CV CNJ Sukoharjo. Selama ini 
spesifikasi bahan baku disesuaikan dengan keinginan buyer, namun biasanya 
spesifikasi bahan baku yang diinginkan buyer relatif sama. Bahan baku yang 
diinginkan oleh buyer ini selain diimpor dari luar negeri juga bisa diproduksi oleh 
produsen lokal, dengan kualitas yang sama. Berdasarkan konsep JIT, perusahaan 
dianggap telah memiliki pemasok yang berkualitas, baik pemasok dari luar negeri 
maupun pemasok lokal karena bahan baku yang digunakan telah memiliki standar 
ekspor-impor. Sehingga mendukung dilaksanakannya konsep JIT Purchasing. 

d. Jumlah bahan baku yang tepat 

Kebijakan pengadaan bahan baku di perusahaan adalah memesan bahan baku dengan 
periode yang tetap sesuai kebutuhan produksi, tetapi karena lokasi pemasok utama 
yang jauh dan permintaan yang selalu berfluktuasi perusahaan juga menyimpan 
persediaan pengaman . Jumlah persediaan pengaman ini ini cukup besar, oleh karena 
hal ini perusahaan harus menyiapkan tempat yang digunakan sebagai gudang. Hal ini 
bertujuan untuk pengaman jika ada pesanan yang tinggi dan mendadak, perusahaan 
tetap dapat memenuhi permintaan tanpa khawatir kekurangan bahan baku. 



 

PERTEMUAN 02 | 60  
 

Dalam konsep JIT purchasing kebijaksanaan menyimpan persediaan bahan baku 
tidak dilakukan lagi. Penentuan jumlah bahan baku yang tepat berdasarkan jumlah 
bahan baku yang akan diproses saat itu tanpa persediaan pengaman. Jadi bahan baku 
yang dikirim pemasok tiba di perusahaan sesaat sebelum proses produksi dilakukan. 
Oleh karena hal ini koordinasi dengan pemasok harus dilakukan dengan baik, 
pemasok harus dapat memenuhi jadwal pengiriman agar proses produksi di 
perusahaan tidak terhenti. 

e. Pengangkutan bahan baku 

Dalam hal hubungan dengan JIT purchasing pengangkutan bahan baku menyangkut 
waktu penyampaian ke perusahaan. Kedatangan bahan baku disesuaikan dengan 
waktu diperlukanya bahan baku tersebut. 

Selama ini dalam proses pemesanan CV CNJ Sukoharjo berkomunikasi dengan 
pemasok dengan telepon dan faximile untuk memastikan jadwal dan spesifikasi bahan 
baku yang diinginkan perusahaan. Sedangkan proses pengangkutan bahan baku telah 
diatur oleh perusahaan pemasok. Selain itu perusahaan juga memiliki dua truk yang 
digunakan sebagai sarana pengangkutan. Sebaiknya dalam proses pengangkutan 
bahan baku perusahaan menggunakan sarana pengangkutan sendiri, dengan 
pengangkutan yang ditangani sendiri diharapkan perusahaan dapat memperkecil 
kemungkinan hambatan dalam memperoleh bahan baku yang akan diproses. 

2. Jumlah pembelian dan pemakaian bahan baku di CV CNJ Sukoharjo 

Penggunaan kain micropolar fleece CV CNJ Sukoharjo untuk memenuhi permintaan 
buyer di CV CNJ Sukoharjo cukup tinggi. Berikut adalah data pemakaian bahan baku 
kain micropolar fleece pada CV CNJ Sukoharjo tahun 2009. 

Tabel 3.3 
Pemakaian bahan baku kain Micropolar Fleece CV CNJ Sukoharjo Tahun 2009 

Bulan 
Pemakaian bahan baku 

Kilogram Roll 
Januari 16607 664 
Februari 10709 428 
Maret 15114 605 
April 13056 522 
Mey 13322 533 
Juni 16206 648 
Juli 14021 561 
Agustus 18574 743 
September 14386 575 
Oktober 9355 374 
November 10835 433 
Desember 15981 639 
JUMLAH 168166 6725 
Sumber : Ware House Dept CV CNJ Sukoharjo 
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Pada tahun 2009 perusahaan melakukan pemesanan bahan baku kain micropolar 
fleece sebanyak 12 kali pertahun. Berikut adalah data pembelian bahan baku kain 
micropolar fleece pada CV CNJ Sukoharjo tahun 2008 dan 2009. 

Tabel 3.4 
Pembelian bahan baku kain Micropolar Fleece CV CNJ Sukoharjo Tahun 2008-2009 

Bulan 
Pembelian tahun 2008 

( Roll ) 
Pembelian tahun 2009 

(Roll) 

Januari 620 650 
Februari 500 430 
Maret 535 600 
April 675 525 
Mey 550 525 
Juni 575 650 
Juli 635 560 
Agustus 420 770 
September 500 550 
Oktober 625 370 
November 375 450 
Desember 530 625 
JUMLAH 6540 6705 

Sumber : Ware House Dept CV CNJ Sukoharjo 

Dari data lain yang diperoleh persediaan bahan baku kain micropolar fleece pada awal 
januari 2008 sebesar 25 roll. Persediaan awal merupakan pengurangan dari jumlah 
bahan baku yang akan dibeli, sedangkan persediaan akhir yaitu penambahan bahan 
baku yang akan dibeli oleh perusahaan pada periode yang bersangkutan, dengan 
demikian dapat diketahui jumlah persediaan rata-rata pertahun adalah sebesar 406 
roll. Perhitungan persediaan rata-rata pertahun ditunjukan pada lampiran. 

Perhitungan biaya persediaan bahan baku 

Untuk memenuhi kebutuhan persediaan bahan baku agar proses produksi dapat 
berjalan lancar maka CV CNJ Sukoharjo harus menanggung beberapa biaya 
persediaan yang meliputi biaya pesan dan biaya simpan. Untuk penentuan besarnya 
biaya pemesanan & penyimpanan, ditentukan berdasarkan prosentase dari masing-
masing total biaya yang di keluarkan selama 1 tahun. 

a. Biaya pemesanan 

Biaya pemesanan yaitu biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan usaha untuk 
mendapatkan bahan baku dari pemasok. Sifat dari biaya pemesanan adalah semakin 
tinggi frekuensi pembelian semakin besar biaya pemesanan. Adapun biaya pemesanan 
yang harus ditanggung oleh CV CNJ Sukoharjo adalah sebagai berikut: 

1) Biaya telepon dan faximile 

Biaya yang timbul karena pemakaian jasa telepon serta mengirimkan faximile. 
Faximile digunakan setelah melakukan pemesanan dengan telepon, perusahaan 
mengirimkan faximile dengan tujuan untuk mengkonfirmasi kepada pemasok bahwa 
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perusahaan benar-benar telah memesan bahan baku kepada pemasok yang 
bersangkutan. 

Biaya telepon dan faximile untuk pemesanan kain telah ditetapkan oleh perusahaan 
sebesar 20% dari keseluruhan biaya telepon dan faximile yang dikeluarkan. Dimana 
biaya telepon dan faximile yang dikeluarkan selama tahun 2009 sebesar Rp 
148.613.830,-. 

Jadi jumlah biaya telepon dan faximile untuk pemesanan kain adalah: 

20% X Rp 148.613.830,- 
= Rp 29.722.766,- 

Tabel 3.5 
Prosentase beban biaya telepon dan faximie untuk tiap jenis kain 

Jenis Kain Prosentase 
 

Jersey 14% 

Micropolar fleece 12% 

Cotton combed 11% 

Cotton viscose(CVC) 11% 

Pique 10% 

Cotton fleece 9% 

Hyget 8% 

Polyester 6% 

cotton carded 4% 

Lain-lain 15% 

JUMLAH 100% 
Sumber : CV CNJ Sukoharjo 

Dari tabel diatas terlihat prosentase dari biaya telepon dan faximile yang dibebankan 
untuk pemesanan kain micropolar fleece ditetapkan perusahaan sebesar 12% dari total 
biaya telepon dan faximile untuk pemesanan kain. 
12% X Rp Rp 29.722.766 
= Rp 3.566.731,92 = Rp 3.566.732,- 

Jadi total biaya penggunaan telepon dan faximile untuk pemesanan kain micropolar 
fleece sebesar Rp 3.566.732,- 

2) Biaya administrasi 
Biaya yang timbul karena adanya transaksi pembayaran dan pembelian bahan baku 
serta pengiriman bahan baku yang telah dipesan dari supplier ke perusahaan. 
Biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk melakukan 
pemesanan kain sebesar 20% dari biaya administrasi yang dikeluarkan oleh 
perusahaan selama 1 tahun, dimana total biaya administrasi yang dikeluarkan 
perusahaan pada tahun 2009 sebesar Rp 273.651.950,- 
20% X Rp 273.651.950,- 
= Rp 54.730.390,- 
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Sedangkan prosentase yang ditetapkan perusahaan untuk biaya administrasi 
pemesanan kain micropolar fleece sama dengan prosentase untuk biaya telepon dan 
faximile yaitu sebesar 12% dari biaya administrasi untuk melakukan pemesanan kain. 
12% X x Rp 54.730.390,- 
= Rp 6.567.646,8 = Rp 6.567.647,- 

Jadi total biaya administrasi untuk pemesanan kain micropolar fleece sebesar Rp 
6.567.647,-. Jumlah biaya pemesanan yang dikeluarkan perusahaan untuk pemesanan 
kain micropolar fleece dalam satu tahun ditunjukan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 3.6 
Biaya Pemesanan 

No Jenis biaya  

1 Biaya telepon dan faximile Rp 3.566.732,- 
2 Biaya administrasi Rp 6.567.647,- 

 Jumlah Rp 10.134.379,- 
Sumber : Data yang diolah 

 
Jumlah biaya pemesanan yang dikeluarkan untuk setiap kali pesan adalah sebagai 
berikut: 

����� 
��� �� � �!"�� �  
�
�  ����� �!"����#$!�%!�"� �!&!"���� 

 

����� 
��� �� � �!"�� �  10.134.379, .12  

= Rp 844.531,58 
= Rp 844.532,- /pesan 

Jadi biaya pemesanan yang dikeluarkan perusahaan untuk setiap kali pesan adalah Rp 
844.532,- /pesan. 

b. Biaya penyimpanan 
Biaya penyimpanan adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan karena perusahaan 
melakukan penyimpanan dalam persediaan bahan baku di gudang dalam jangka waktu 
tertentu. Demikian juga pada CV CNJ Sukoharjo tidak luput dari adanya pengeluaran 
yang disebabkan karena adanya penyimpanaan bahan baku di dalam gudang. Adapun 
biaya penyimpanan yang harus ditanggung CV CNJ Sukoharjo adalah sebagai berikut: 
1) Biaya listrik 
Biaya yang ditimbulkan karena pemakaian listrik selama bahan baku disimpan untuk 
menungggu proses produksi selanjutnya. Penggunaan listrik digunakan untuk 
penerangan dan perawatan selama bahan baku disimpan di gudang. 
Dimana dari data yang diperoleh total pengeluaran biaya listrik CV CNJ Sukoharjo 
pada tahun 2009 sebesar Rp 792.039.450,-, sedangkan prosentase biaya listrik yang 
diserap untuk bagian gudang adalah sebesar 15% dari total biaya listrik perusahaan. 
15% X x Rp 792.039.450,- 
= Rp 118.805.918,- 
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Prosentase untuk penggunaan biaya listrik yang dibebankan untuk jenis kain 
micropolar fleece adalah sebesar 7% dari total biaya listrik yang dibebankan untuk 
bagian gudang. 
7% X x Rp 118.805.917,- 
= Rp 8.316.414,- 

2) Biaya perawatan dan perbaikan gudang 
Gudang yang digunakan adalah gudang milik perusahaan sendiri, sehingga tidak ada 
biaya yang dikeluarkan untuk sewa gudang. Biaya yang dikeluarkan adalah biaya 
perawatan dan biaya penyusutan gudang. 
Biaya yang timbul karena adanya pemeliharaan gudang berupa perawatan dan 
perbaikan jika ada kerusakan. Biaya perawatan dan perbaikan gudang yang ditetapkan 
perusahaan selama 1 tahun sebesar Rp 24.000.000,- 
Prosentase untuk penggunaan perawatan gudang yang dibebankan untuk jenis kain 
micropolar fleece adalah sebesar 7% dari total biaya perawatan gudang. 
7% X x Rp 24.000.000,- 
= Rp 1.680.000,- 

3) Biaya penyusutan gudang 
Biaya penyusutan nilai bangunan gudang yang ditetapkan perusahaan sebesar 25% 
dari total biaya penyusutan bangunan, dimana biaya penyusutan bangunan 
dianggarkan sebesar sebesar Rp 87.560.305,- pertahun. 
25% x Rp 87.560.305,- 
= Rp 21.890.076,- 
Dari biaya penyusutan yang dianggarkan untuk bagian gudang, prosentase biaya 
penyusutan yang dibebankan untuk jenis kain micropolar fleece sama dengan 
prosentase yang dianggarkan untuk biaya perawatan gudang yaitu sebesar 7% dari 
total biaya penyusutan gudang. 
7% x Rp 21.890.076,- 

= Rp 1.532.305,- 

4) Biaya tenaga kerja 
Biaya yang dikeluarkan dalam bentuk gaji kepada setiap karyawan dibagian gudang 
yang bekerja untuk menjaga dan mengatur aliran bahan baku. Biaya untuk gaji yang 
dianggarkan sebesar Rp 710.000,- (berdasar UMK kabupaten Sukoharjo tahun 2009) 
untuk masing-masing karyawan. 
= Jumlah tenaga kerja x Gaji / karyawan X12 bulan 
= 9 x Rp 710.000,- x 12 bulan 
= Rp 76.680.000,- 
Prosentase untuk penggunaan tenaga kerja yang dibebankan untuk jenis kain 
micropolar fleece adalah sebesar 7% dari total biaya tenaga kerja. 
7% x x Rp 76.680.000,- 
= Rp 5.367.600- 

5) Biaya kerusakan bahan 
Biaya kerusakan bahan yaitu biaya yang harus ditanggung perusahaan apabila terjadi 
kerusakan selama bahan disimpan digudang. Biaya kerusakan bahan dianggarkan 
perusahaan sebesar 0,4% dari total nilai bahan yang disimpan digudang. Dimana 
harga kain micropolar fleece perkilogram sebesar Rp34.198,24 atau Rp 854.956,- 
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perroll. Jadi nilai bahan baku kain micropolar fleece yang disimpan tahun 2009 
adalah : 
= 6725 roll x Rp 854.956,- 

= Rp 5.749.579.100,- 

Sedangkan biaya kerusakan bahan yang harus ditanggung perusahaan selama bahan 
baku disimpan di gudang adalah : 
0.4% x Rp 5.749.579.100,- 
= Rp 22.998.316,- 

Jumlah biaya untuk penyimpanan kain micropolar fleece dalam satu tahun ditunjukan 
dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 3.7 
Jumlah biaya penyimpanan 

No Jenis biaya  
1 Biaya listrik Rp 8.316.414,- 
2 Biaya perawatan gudang Rp 1.680.000,- 
3 Biaya penyusutan gudang Rp 1.532.305,- 
4 Biaya tenaga kerja Rp 5.367.600,- 
5 Biaya kerusakan bahan Rp 22.998.316,- 

 Jumlah Rp 39.894.635,- 
Sumber : Data yang diolah 

 
Biaya simpan Perroll kain = Total Biaya Simpan / Total Kebutuhan Bahan Baku 

= Rp 39.894.635,- / 6725 roll 

= Rp 5.932,29 = Rp 5.932,- /roll 

Jadi biaya yang bebankan perusahaan untuk penyimpanan bahan baku selama 
digudang adalah sebesar Rp 5.932,- /roll 

4. Perhitungan pemesanan optimal bahan baku untuk kain micropolar fleece 

CV CNJ Sukoharjo belum menggunakan metode EOQ maupun Just In Time 
Purchasing (JIT/EOQ) untuk mengendalikan persediaan bahan baku. Disini penulis 
mencoba memberikan alternatif pada CV CNJ Sukoharjo dalam mengendalikan 
persediaan bahan baku yaitu dalam menentukan jumlah pembelian persediaan yang 
meminimumkan biaya penyimpanan persediaan dan biaya pemesanan. 

a. Perhitungan jumlah pemesanan bahan baku dan total biaya berdasarkan kebijakan perusahaan  

Kebutuhan bahan baku kain micropolar fleece tahun 2009 sebesar 6725 roll dan 
frekuensi pemesanan yang dilakukan perusahaan sebanyak 12 kali, jadi jumlah kain 
micropolar fleece yang dipesan setiap kali pesan adalah sebagai berikut : 
Kebutuhan Bahan Baku / Frekuensi Pemesanan 

= 6729 / 12  
= 560,417 = 560 Roll 

Perhitungan total biaya untuk biaya persediaan bahan baku kain micropolar fleece 
yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2009 adalah sebagai berikut: 
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Diketahui: 
Pemakaian kain micropolar fleece tahun 2009 (D) = 6725roll 
Biaya pemesanan (O) = Rp 844.532,- /pesan 
Biaya penyimpanan  

(C) = Rp 5.932,- /roll 


�	 �  	 �2� � � �� �  

�	 �  Rp 5.932, � �5602 � � 6725 844532560 �  
= 1.660.960 + 10.141.924,46 
= Rp 11.802.884,46 
= Rp 11.802.885,- 
Jadi total biaya yang harus ditanggung oleh CV CNJ Sukoharjo untuk pengadaan 
persediaan bahan baku kain micropolar fleece tahun 2009 berdasarkan kebijakan 
perusahaan sebesar Rp 11.802.885,- 

b. Perhitungan jumlah pemesanan ekonomis (Q*) dengan Metode EOQ 
Berdasarkan data pemakaian bahan baku pada tahun 2009 yang dapat dilihat tabel 3.3 
maka besarnya kuantitas pemesanan bahan baku yang paling ekonomis berdasarkan 
metode EOQ dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

�� � 2����	  

�� � 2 � 844532 � 67255932  

� �1914860,99 

Dimana : 
Q* = Kuantitas pesanan pada biaya minimum dalam unit 
O = Biaya pemesanan perunit 
D = permintaan tahunan dalam unit 
C = Biaya penyimpanan per unit 
Diketahui : 
Pemakaian kain micropolar fleece tahun 2009 (D) = 6725 roll 
Biaya pemesanan (O) = Rp 844.532,- /pesan 
Biaya penyimpanan (C) = Rp 5.932,- /roll 

Frekuensi pemesanan bahan baku (N) dengan menggunakan metode EOQ adalah 
sebagai berikut: 
= 1.383,79 = 1.384 roll 

Frekuensi pemesanan bahan baku (N) dengan menggunakan metode EOQ adalah 
sebagai berikut: 
N = D/ Q* 

= 6725 / 1.384 

= 4,86 atau 5 kali 
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Jadi dengan menggunakan metode EOQ untuk memenuhi kebutuhan kain micropolar 
fleece sebanyak 6725 roll perusahaan melakukan pemesanan sebanyak 5 kali dengan 
kuantitas pemesanan untuk setiap kali pesan sebanyak 1.384 roll. 

Perhitungan total biaya persediaan bahan baku berdasarkan metode EOQ adalah 
sebagai berikut: 


	 �  	�2� � ���� �  

	 �  5932 � 13842 � 844532 � 6725 1384 �  

 

= 4.104.944 + 4.103.668,86 
= Rp 8.208.612,86 = Rp 8.208.613,- 
Jadi total biaya yang harus ditanggung oleh CV CNJ Sukoharjo untuk pengadaan 
persediaan bahan baku kain micropolar fleece dengan metode EOQ sebesar Rp 
8.208.613,- 

c. Perhitungan jumlah pemesanan ekonomis (Q*) dengan metode JIT/EOQ 

Kuantitas pemesanan bahan baku yang paling ekonomis berdasarkan metode 
JIT/EOQ dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

1) JIT/EOQ Order Quantity 

� � ����� 

2) JIT/EOQ Optimal Number delivery 

�� � ���
2���

 

3) Kuantitas pemesanan yang optimal untuk setiap kali pengiriman 

� � ���  

4) Frekuensi pembelian bahan baku 

�� � ���
2���

 

5) Total biaya persediaan bahan baku 


��
 �  	�2� � ��� �  1√� � 
� 

 

Dimana : 
Qn  = Kuantitas pesanan JIT dalam unit setiap “n” pengiriman 
n  = Jumlah pengiriman optimal selama satu tahun 
Q*  = Kuantitas pesanan dalam unit untuk sistem EOQ 
TJIT  = Total biaya tahunan yang minimum untuk sistem JIT 
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T*  = Total biaya tahunan yang minimum untuk sistem EOQ 
na  = Jumlah pengiriman optimal dengan tingkat target “a” dari persediaan rata-

rata ditangan dalam unit. 
a  = Rata-rata target spesifik persediaan dalam unit 
q  = Kuantitas pemesanan yang optimal untuk setiap kali pengiriman 

Diketahui : 
Kuantitas pesanan optimal sistem EOQ (Q* ) = 1384 roll 
Pemakaian kain micropolar fleece tahun 2009 (D) = 6725roll 
Biaya pemesanan (O) = Rp 844.532,- /pesan 
Biaya penyimpanan (C) = Rp 5.932,- /roll 
Rata-rata target spesifik persediaan (a) = 406 

a) JIT/EOQ Optimal Number delivery 
Jumlah pengiriman optimal setiap kali pesan adalah sebagai berikut : JIT/EOQ 
Optimal Number delivery 

�� � ���
2���

 

�� � � 1.384244065��
 

=1704� 

= 2,91 ---- 3 KALI 

b) JIT/EOQ Order Quantity 
Kuantitas pesanan setiap kali pesan adalah sebagai berikut : 

� � ����� 

=√3x 1.384 roll 
= 2.397,158 roll 
= 2.397 roll 
c) Kuantitas pengiriman yang optimal untuk setiap kali pengiriman 

� � ���  

= 2,397 / 3 
= 799 roll 

d) Frekuensi pembelian bahan baku 

N = D/Qn 

= 6725 / 2397 
= 2,81 ---- 3 KALI 

Jadi dengan menggunakan metode JIT/EOQ untuk memenuhi kebutuhan bahan baku 
kain micropolar fleece sebanyak 6725 roll perusahaan melakukan pemesanan 
sebanyak 3 kali dengan 3 kali pengiriman untuk setiap kali pesan. Kuantitas 
pemesanan yang optimal untuk setiap kali pesan adalah sebanyak 2.397 roll dan 
kuantitas pengiriman untuk setiap kali pengiriman adalah adalah 799 roll. 
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Perhitungan total biaya persediaan bahan baku berdasarkan metode JIT/EOQ adalah 
sebagai berikut : 


��
 �  	�2� � ��� �  1√� � 
� 

= (1/√3) x (Rp 8.208.613,-) 
= 4.739.244,92 = Rp 4.739.245,- 
Jadi total biaya yang harus ditanggung oleh CV Cahyo Nugroho Jati Sukoharjo untuk 
pengadaan persediaan bahan baku kain micropolar fleece dengan metode JIT/EOQ 
adalah sebesar Rp 4.739.245,-. 

5. Perbandingan antara kebijakan perusahaan metode EOQ dan metode JIT/EOQ 

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat dilihat perbandingan 
persediaan bahan baku antara kebijakan perusahaan dengan pendekatan 
menggunakan metode EOQ dan metode JIT/EOQ. Adapun tabel perbandingan 
tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.8 
Perbandingan biaya total persediaan berdasarkan kebijakan perusahaan metode 

EOQ dan metode JIT/EOQ 

Keterangan 
Kebijakan 

Perusahaan 
Metode 
EOQ 

Metode 
JIT/EOQ 

Penjelasan 

Pemesanan rutin 
tiap 

bulan, disesuaikan 
persediaan 
digudang 

Pembelian yang 
optimal dengan 
biaya pesan dan 

simpan minimum 

Pembelian dengan 
ukuran lot kecil, 

dan frekuensi 
pemesanan tinggi 

Kebutuhan bahan baku 
pertahun 

6725 roll 6725 roll 6725 roll 

Kuantitas pemesanan 
optimal 

560 roll 1.384 roll 2.397 roll 

Frekuensi pembelian/ tahun 12 kali 5 3 
Frekuensi pengiriman/ pesan 1 kali 1 kali 3 kali 
Frekuensi pengiriman/ 
tahun 

12 kali 5 kali 9 kali 

Total biaya simpan Rp 1.660.960,- Rp 4.104.944,- Rp 2.369.834,- 
Total biaya pesan Rp 10.141.925,- Rp 4.103.669,- Rp 2.369.411,- 
Total biaya persediaan Rp 11.802.885,- Rp 8.208.613,- Rp 4.739.245,- 

Sumber : Data yang diolah 

 
Dari tabel diatas terlihat kuantitas pembelian bahan baku berdasarkan kebijakan 
perusahaan sebesar 560 roll sedangkan apabila menggunakan metode EOQ sebesar 
1.384 roll dan metode JIT/EOQ sebesar 2.397 roll. 

Total biaya persediaan yang dikeluarkan berdasarkan kebijakan perusahaan sebesar 
Rp 11.802.885,. Apabila menggunakan metode EOQ total biaya persediaan bahan baku 
kain micropolar fleece sebesar Rp 8.208.613,-, sehingga dapat menghemat biaya 
persediaan sebesar Rp 3.594.242,-. Sedangkan apabila menggunakan metode 
JIT/EOQ total biaya persediaan bahan baku kain micropolar fleece sebesar Rp 
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4.739.245,-. Total biaya persediaan yang dapat dihemat dengan metode JIT/EOQ 
sebesar Rp 7.063.640,-. 

Dengan demikian membuktikan bahwa kebijakan pengendalian persediaan yang 
dilakukan perusahaan belum maksimal. Disini terlihat hasil dari metode JIT/EOQ 
menunjukan hasil yang lebih maksimal dibandingkan dengan menggunakan metode 
EOQ dan kebijakan yang dilakukan perusahaan. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil peperhitungan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
pengadaan bahan baku yang dilakukan CV Cahyo Nugroho Jati Sukoharjo selama ini 
belum optimal dan belum menunjukan biaya yang minimum, artinya biaya persediaan 
yang selama ini dikeluarkan perusahaan masih lebih besar jika dibandingkan dengan 
perusahaan menerapkan pengendalian persediaan bahan baku dengan menggunakan 
metode EOQ maupun dengan metode JIT/EOQ. Dalam hal ini dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 

Dengan menggunakan metode EOQ untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kain 
micropolar fleece sebanyak 6725 roll perusahaan melakukan pemesanan sebanyak 5 
kali dengan kuantitas pemesanan yang optimal untuk setiap kali pesan adalah 
sebanyak 1.384 roll. Sedangkan dengan menggunakan metode JIT/EOQ untuk 
memenuhi kebutuhan bahan baku kain micropolar fleece sebanyak 6725 roll 
perusahaan melakukan pemesanan sebanyak 3 kali dengan 3 kali pengiriman untuk 
setiap kali pemesanan. Kuantitas pemesanan yang optimal setiap kali pesan dengan 
menggunakan metode JIT/EOQ adalah sebanyak 2.397 roll dan kuantitas pengiriman 
yang optimal untuk setiap kali kirim adalah 799 roll. 

Total biaya persediaan yang dikeluarkan CV Cahyo Nugroho Jati Sukoharjo untuk 
pengadaan bahan baku kain micropolar fleece berdasarkan kebijakan perusahaan 
sebesar Rp 11.802.885,-. Apabila perusahaan metode EOQ biaya yang dikeluarkan 
sebesar Rp 8.208.613,-, sehingga dapat menghemat biaya persediaan sebesar Rp 
3.594.242,-. Sedangkan apabila menggunakan metode JIT/EOQ biaya yang 
dikeluarkan oleh perusahaan hanya sebesar Rp 4.739.245,- sehingga dapat menghemat 
biaya persediaan sebesar Rp 7.063.640,-. Dengan demikian total biaya pengadaan 
persediaan bahan baku kain micropolar fleece dengan menggunakan metode JIT/EOQ 
lebih ekonomis dibandingkan dengan menggunakan metode EOQ ataupun kebijakan 
perusahaan sebelumnya. 
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