
ABSTRAKSI

Dalam dunia usaha yang semakin kompetiti{ sangatlah penting

untuk menghasilkan produk ymg sesuai dengan ymg diinginkan

konsnmen, produk yrug dapal dikirinl tepat pada waktmya dro yang

lebih penting adalah harga jual produk d4at serendah mungfuin tmpa

harus mengurangi kualitas dari produk tersebut. Unhrk itu perusahaan

harus dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan seefektif

rtuogkin. Hal ini berffti mentmtut perusahaan untuk lebih mengarahkan

usaha-usaha penjualmnya ke produk-produk yang lebih

menguntungkan, serta berusaba untuk melalrukan cost reduction

dengan melakukan pengembangan/perbaikm yang terus menerus dtri

waktu ke waktu dengmr berusaha unfuk mengeliminasi nonvalue-added

cosfs, seperti misalnya waiting, inspecting, dan storing. Sehingg

dengan dernikian biaya-biaya produksi yang terjadi benar-benar hanya

merupakan value-aMed cosfs. Pengidentifikasian value-added costs

dn nonvqlue-added cosls diperoleh deng;an melakukan p€netapa

biaya standar. Biaya standar ini merupakan talue-added cosls, sehingga

selisih biaya yang sesungguhnya dikcluarkro unhrk memproduksi

sebnr& podnk dm biaya standar merupakan nonvalue-added costs.

Jadi wtuk melakukan cost reduction untuk efuiensi biaya produksi,

actual costs harus dikurangkan terlebih dahulu dengm nonvalue-added

co^rtr tersebut. Untuk dapat membebankan actual costs ke produk

dengan akurat digunakan metade ActiviS Based Costing.
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Hasil analisis ymg dilakukan ternyata menunjuft&m bahwa

pembebanan biaya-biaya ke produk yang dilalail<a oleh p.T."Xu

dengan menggunakan metode konvensional ternyata kurmg akurat

dibanding jika menggunakm metode Activity Based Costing. Selain itu

pentingnya penetapan biaya standar untuk mengetahui seberapa besa

nonvalue-added costs yang telah terjadi dan yang kemudian hanrs

dieliminasi rmtuk tvjtan cost reduclioz unhrk efisiensi biaya produksi.

Dari hasil ini diharapkan perusahaan dapat melakukan

pembebanan biaya-biaya ke produk deng;an akura! supaya tidak terjadi

kesalahan dalam menetapkan harga jual ymg benar. Selain itu

perusahaen sebaiknya mulai melakukan peagidentifikasian value-added

cosls dan nonvalue-added costs untuk tujuan cost reduction rmtrtk

efisiensi biaya produksinya. Sehingg dengan demikian tuj'lan

perusahaan untuk meminimelkao biaya tanpa mengurangi kualit4 dafi

produk dan memaksimalkan laba dapat tercapai.
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