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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Semakin beragamnya kebutuhan masyarakat sehingga dapat menyebabkan 

perekonomian di Indonesia berkembang pesat, terutama di bidang  otomotif. 

Pemerintah berinisiatif mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang pengilangan 

minyak yang disebut Pertamina. Pertamina menyediakan bahan bakar yang berupa 

oli pelumas, bensin, pertamax, solar, gas elpiji untuk kebutuhan masyarakat tersebut. 

tidak dapat bekerja sendiri karena banyaknya permintaan yang tinggi dari 

masyarakat.  

 Dalam menghadapi persaingan di era globalisasi sekarang ini, maka perusahaan 

harus memiliki strategi yang tepat agar perusahaan dapat bertahan dan bersaing, 

yaitu perusahaan harus memiliki keunggulan dalam kualitas produknya dan 

pelayanan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Tujuan utama perusahaan 

adalah untuk memperoleh laba dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 

Strategi yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas adalah 

dengan meningkatkan volume penjualan, harga jual yang lebih murah dari harga 

pasar atau sama dengan harga pasar, memberikan pelayanan yang baik kepada 

pelanggan atau konsumen melalui 3S yaitu senyum, sapa, sabar.  

 Untuk meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan, maka perusahaan harus 

mampu menentukan harga jual produk yang tepat. Dengan demikian biaya yang 

dibebankan pada produk tidak overcosted (dibebani biaya lebih dari yang 
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seharusnya) dan juga tidak undercosted (dibebani biaya kurang dari yang 

seharusnya) sehingga perusahaan dapat menentukan harga jual produk yang bersaing 

atau bahkan lebih murah dibandingkan pesaing dengan kualitas yang sama atau 

bahkan lebih baik dibandingkan pesaing. 

 Mengingat bahwa PT “X” merupakan perusahaan yang menjual produknya 

dalam jumlah yang besar per tahunnya dan telah memiliki pelanggan tetap selama 

puluhan tahun, maka penting bagi PT “X” untuk menggunakan Activity-Based 

Costing sytem dalam membebankan biayanya sehingga PT “X” dapat memperoleh 

perhitungan harga pokok lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan 

Traditional Costing System agar pelanggannya tidak berpaling. 

 Analisis yang dapat dilakukan untuk mengetahui tindakan-tindakan preventif 

dalam meningkatkan laba yaitu menentukan pemicu biaya, cost driver, dan 

mengelompokan aktivitas perusahaan, mengelompokan tarif per unit cost driver.  

Metode perhitungan harga pokok dengan sistem Activity Based Costing berdasarkan 

aktivitas memperoleh laba lebih besar dibandingkan dengan sistem kovensional. 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis memilih PT “X” sebagai objek penelitian 

dalam menghitung harga pokok dengan menggunakan Activity-Based Costing System 

untuk menentukan harga jual produk yang lebih tepat agar perusahaan dapat terus 

bersaing dengan para pesaingnya. Maka untuk skripsi ini penulis mengambil judul: 

 “PERANAN ACTIVITY-BASED COSTING SYSTEM DALAM 

PERHITUNGAN HARGA POKOK TERHADAP PENINGKATAN 

PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Survei pada PT Retno Muda Pelumas 

Prima).” 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah perusahaan telah memiliki metode perhitungan harga pokok? 

2. Apakah metode perhitungan harga pokok tersebut menggunakan Activity-

Based Costing Sytem? 

3. Apakah Activity-Based Costing Sytem berperan dalam mengukur dan 

mengevaluasi tingkat pencapaian profitabilitas perusahaan? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas 

pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu untuk: 

1. Untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki metode perhitungan harga 

pokok. 

2. Untuk mengetahui apakah metode perhitungan harga pokok menggunakan 

Activity-Based Costing Sytem. 

3. Untuk mengetahui apakah sistem Activity-Based Costing berperan dalam 

mengukur dan mengevaluasi tingkat pencapaian profitabilitas perusahaan. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian  

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat berguna 

bagi: 

1. Perusahaan 

Khususnya pihak manajemen, dapat memberikan masukkan dan saran yang 

berguna bagi perusahaan sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 
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menentukan penetapan harga jual produk dan peningkatan  pofitabilitas yang 

diinginkan perusahaan serta peningkatan efisiensi perusahaan.  

2. Penulis 

Memberi peluang untuk menerapkan teori yang didapatkan selama di bangku 

kuliah dan menerapkannya dalam praktek serta untuk menambah wawasan 

penulis mengenai pembebanan biaya dengan menggunakan Activity-Based 

Costing Sytem.  

3. Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan 

khusunya bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Kristen Maranatha  

mengenai peranan Activity-Based Costing Sytem dalam membantu 

menetapkan harga jual produk yang tepat untuk memperoleh pofitabilitas dan 

dapat membantu pihak-pihak lain dalam memberikan informasi, serta dapat 

digunakan sebagai landasan atau pemikiran umum yang dapat memberikan 

sumbangan efektif bagi penelitian selanjutnya. 


