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ABSTRAKSI 

Manajer dahlIn meningkatkan kualitas p~ngambi)an keputusan memerlukan 
iufomla.<;i yang dapal dipercaya, tepa! waktu, akurat dan relevan. Salah satu informa-:;i 
yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan adalah infoIma'3i mcngenai 
biaya produksi ( manufactory cost) tepatnya biaya produksi per lUlit produk ( unit 
cost ). Di dalanl penentuan biaya produksi per lUlit ini ada dua metodt> yang dapat 
digunakan, metode konvensional ( tradisional ) dan kontemporer ( modem ). Metode 
konvensional dapat terdistorsi dalam kondisi tingkat persaingan yatlg Ainggi, 
perusahaan memproduksi Ie-bih dari sam jenis produk ( diversifikasi produk ). 
Komposisi BOP yang besar lUlfuk ifu diperlukan metode yang lebih baik. Metode 
penentuan biaya produksi yang lebih baik dari metode konvellsional dalam kondisi 
tersebut adalah metode activity based costing alan sering disingkat sistem ABC. 
Selama ini, PT. ORDAS adalah perusahaan yang memproduksi sepatu dimana dalam 
menentukan biaya produksinya masih menerapkan metode konvensiollal oleh karena 
itu, dengan dengan penelitian ini, ingin diketahui bagaimanakah penggunaan metode 
ABC dan informasi yang dihasilkan dan membandingkannya 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang menggunakan data 
primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langslUlg dan data sekunder 
yang merupakan data jadi yang dapat diperoleh dari perusahaan. Ruang tingkup 
penelitian ini dibatasi pada biaya produksi yang merupakan penjumlahan dari ketiga 
elemen biaya yang tejadi selama periode 1997. tehnik analisis menggunakan 
pendekatan kualitatif, dengan menarik kesimpulan dari hasil perbandingan biaya 
produksi antara metode konvensional dengan metode ABC. 

Dari hasil anal isis, dapa! disimpulkan babwa telah ter:iadi pembahan biaya 
produksi per lUlit seperti tanlpak pada label 4. 15. inilah yang disebut distol'si biaya, 
yaitu produk yang bervolume rendah akan mensubsidi produk yang bervolume tinggi. 
Oleh karena itu dapat dika!akan kalau metode ABC sebenarnya lebih balk dan 
metode kanvensional. 
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