
ABSTRAK

Banting-membmting huga jual sangd dirasakm oleh badan
usaha-badan usaha yang ada di Indonesia Kondisi ini smgd
mmprihatinkm krena akan b€rdarnpak pada makin baryaknya
badm usaha b€rmdal me,nengah dm kecil ymg guhmg tika.
Ada sekitar l0Blo dai badm usatra ymg merrpro&rksi air min€ral
di Indonesia gulmg tiktr kaEna bermi nenjud produtnya
hingga 6(Plo dibawah huga jual rata-rata. Dernikiar pula hakrya
di Cibafuyd yang saat ini jWa terjadi permg hrga krena
berebut p€,nilnpungm atau grosir, pra perajin bermi menuruurkan
hrga hingga 357o. Kondisi ini sudah tidak memberikm
kerntungm lagi kaena biaya produksi yag tidak tfi$up.

Dalm situasi yang basaing sekrag ini, badm usaln
harus dryat milryertahmkam kelangsrmgmhidupnya dan mencryai
ti"gkaf profiAbilitas yang diinginkm dengan ctra retapkm
hrga jual ymg seimbarg. Dalan arti dapat di jangkan oleh
kmsuwr namrm sekaligus dryat menunp biaya pro&rksi yurg
timbul s€rta m€Nnkrikan laba yang dikehendaki. Unnrk bad*n
usaha yang Uerp'roO*si berdasakm pesanm dimana haga jual
mtuk tiry pesmm berbeda maka informasi mengenai biaya
produk pedu dftaahui saat pesmm dit€rima derrgm hrga jual
s€b€ntrnya ymg dihitrmg pada akhir periode.

Sist€n akuntansi manqie,nen yag kmvensimal yag
umunnya sering digunakur telah gagal dalm menghasilkm biaya-
biaya produk.P€Ebebmm biaya-biaya ke p'ro&rk dsngmuhra-
ukurm yang smgd sederhma tidak mencerminkan permintam
masing-masing profuk dc suurber daya yarg digun*m.

Melalui penulisur ini diharrykan d4at memperkenalkan
sudu p€nd€katanbau kepda pihak rnnajemen dalan remberikan
informmi mengerrai ber4a sebanarnya biaya$iaya yilry telah
dikeluarkan unh* mempoduksi sudu pesem t€rt€Nltu. Dengm
normal job orfur cost system menrmjukkan bahwa biaya
overhead pabrik diostimasikar dengm rcre{eakm fuktuasi
produksi.

Penulisa ini dibud meldui survei pada su&l bdnr usaha
ymg bergerak di bidang percetakan dimila datadata dar
infumasi yag digun*m adaldr d*a-data yang diperdeh dri



depct€m€n ahntilsi ymg bemargkuta. Dda t€rsebut b€nrya
dala p€njualan dan biaya produksi. Inforrrasi yang diperoleh
benrya aktivitas-aktivitas ymg t€rjadi dalmt proses produksi ymg
terjadi dalam proses produksi yag mengakibalkan biaya-biaya
t€rjadi.

Dai hasil perhitrngm denga normal job
order cost rystem dan activity fosed costing didryatkm bahwa
hrga jual yug dite@km dimuka lebft rendah dri hrga jual
aktualnya Di sinilah infsmasi mengeirai biaya itu m€megdlg
p€ranannya Ksterlmbdm waktu dalan menyajika informasi
biaya akm menyebabkro ketfflanbatm puladalun mengmtisipasi
peristiwa dau kejadiar babka d4a menyebat*m
untuk mengdasi hal ters€but.
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