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Dalam menghadapi persaingan di era perdagangan bebas, perusahaan perlu
menciptakan daya saing untuk bertahan di dalam lingkungan bisnis yang semakin
kompetitif. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan
menerapkan sistem informasi biaya yang memberikan informasi biaya produk
yang akurat, sehingga membantu perusahaan untuk menghasilkan laba kotor yang
optimal. Activity Based Costing pada dasarnya merupakan sistem informasi biaya
yang menyajikan informasi harga pokok produksi secara cermat untuk
kepentingan manajemen, dengan mengukur konsumsi sumber daya di dalam
setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Penelitian ini
bertujuan untuk menghitung laba kotor berdasarkan sistem informasi biaya
Activity Based Costing serta agar dapat membandingkan perolehan laba kotor
berdasarkan sistem informasi biaya yang diterapkan perusahaan yaitu sistem
Volume Based Costing dan sistem Activity Based Costing. Adapun yang menjadi
subjek pada penelitian ini adalah Lina Sandang Home Industry yang beralamat di
Kota Banjar. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode mana yang
sebaiknya diterapkan pada Lina Sandang Home Industry. Adapun saran yang
diberikan adalah bahwa sebaiknya Lina Sandang Home Industry meninjau
kembali sistem informasi biaya yang diterapkannya dan mempertimbangkan
penerapan metode Activity Based Costing yang dapat membantu perusahaan
dalam pencapaian laba kotor yang optimal.
Kata Kunci : Laba Kotor Berdasarkan Sistem Informasi Biaya VBC, Laba Kotor
Berdasarkan Sistem Informasi Biaya ABC
aktivitas yang digunakan oleh suatu
perusahaan untuk menghasilkan nilai
bagi pelanggan. Teknologi informasi
telah
memungkinkan
semua
komponen perusahaan mendapatkan
informasi
biaya
secara
utuh,
sehingga
medorong
semua
komponen
perusahaan
untuk
bersama-sama
memberdayakan
sumber daya dan meningkatkan
kinerja perusahaan.

PENDAHULUAN
Perusahaan yang berkembang
pada saat ini, baik manufaktur, jasa,
maupun dagang, berlomba-lomba
untuk dapat memanfaatkan teknologi
informasi semaksimal mungkin.
Pemanfaatan teknologi informasi
dalam sistem informasi biaya telah
membuka wawasan baru mengenai
pengelolaan informasi operasi, yaitu
informasi yang berkaitan dengan
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Selain itu, lingkungan bisnis
yang semakin kompetitif mendorong
perusahaan untuk dapat menemukan
sistem
informasi
biaya
yang
memberikan
informasi-informasi
yang
akurat,
sehingga
dapat
membantu
perusahaan
dalam
mengambil keputusan manajemen
mengenai pengurangan biaya-biaya
yang ada atau pemaksimalan
keuntungan dari sumber daya yang
telah dikorbankan.
Lina Sandang Home Industry
merupakan perusahaan manufaktur
rumahan yang bergerak di bidang
industri sandang, merasakan adanya
tantangan
tersebut.
Sebagai
perusahaan perusahaan industri yang
memiliki manajemen rumah, Lina
Sandang memerlukan konsep-konsep
manajemen yang tepat guna.
Sebagaimana kita ketahui, kegiatan
operasional suatu badan usaha pada
umumya adalah untuk mendapatkan
laba. Dengan perolehan laba tersebut
perusahaan
akan
mampu
mempertahankan kontinuitas dan
perkembangan
usahanya.
Ada
permasalahan mendasar ketika Lina
Sandang menggunakan sistem VBC
(Volume Based Costing) dalam
menentukan biaya produknya, yaitu
belum tepatnya harga pokok
produksi suatu produk untuk
menciptakan laba kotor yang
optimal, akibat penetapan biaya
produk yang tidak sesuai dengan
penggunaan sumber dayanya. Oleh
karena itu, sistem ABC (Acivity
Based Costing) diharapkan dapat
menjadi solusi dari masalah ini.
Lingkungan
bisnis
yang
kompetitif menuntut perusahaan
untuk menjadi institusi pelipat ganda
kekayaan.
Untuk
menjadikan
perusahaan
sebagai
institusi

pelipatganda kekayaan, personel
perlu meiliki kompetensi untuk
melipatgandakan
kekayaan dan
mengurangi biaya secara signifikan
dalam jangka panjang. Pengurangan
biaya seperti itu hanya dapat
dilakukan melalui perencanaan yang
baik, dan perencanaan yang baik
memerlukan informasi biaya yang
andal.
Di U.S.A. telah diujicobakan
sistem ABC sejak tahun 1990-an.
Beberapa perusahaan di Indonesia
sudah
ada
yang
mengimplementasikan sistem ABC,
namun masih berorientasi pada
penentuan
kos
produk.
Bila
dibandingkan dengan perkembangan
implementasi ABC di U.S.A.,
implementasi sistem tersebut di
Indonesia masih tertinggal sangat
jauh. Menurut survei yang dilakukan
di U.S.A pada tahun 1998, ada
sekitar 4.000 perusahaan yang
mengimplementasikan sistem ABC.
Pada tahun 2008, jumlah tersebut
meningkat
menjadi
15.000
perusahaan.
Sistem
ABC
merupakan
pendekatan baru dalam menentukan
biaya
produk.
Sistem
ini
menyediakan informasi strategi yang
relevan untuk keperluan penilaian
profitabilitas jangka panjang dan
produk lini, serta mendorong
perusahaan
untuk
selalu
mengevaluasi arus pekerjaan pada
aktivitas perusahaannya. Dengan
demikian, sistem ABC merupakan
sistem informasi biaya yang datanya
mengacu kepada produk dan
aktivitas perusahaan. Walaupun
sistem ABC berorientasi pada
efisiensi penggunaan biaya, akan
tetapi sistem ABC harus dapat
mendukung sepenuhnya atas tujuan
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jangka panjang yang ingin diperoleh
perusahaan. Sehingga, sistem ABC
dimanfaatkan untuk memaksimalkan
laba
perusahaan
dengan
mengutamakan
tujuan
jangka
panjang perusahaan.

adalah satu-satunya pendorong yang
dianggap
penting.
Pendorong
berdasarkan unit atau volume ini
digunakan untuk membebankan
pendorong kegiatan berdasarkan unit
untuk membebankan biaya pada
objek biaya disebut sistem biaya
tradisional.
Sedangkan Mulyadi (2007 : 99)
menyatakan bahwa akuntansi biaya
tradisional didesain pada waktu
teknologi manual digunakan untuk
pencatatan transaksi keuangan.
Krismiaji (2002 : 31-32),
menjelaskan klasifikasi biaya untuk
pembebanan biaya ke objek biaya
dibagi ke dalam dua golongan :
1. Biaya langsung, adalah biaya
yang dapat dengan mudah dan
meyakinkan ditelusur ke objek
tertentu seperti biaya bahan baku
dan biaya tenaga kerja langsung.
2. Biaya tidak langsung, adalah
biaya yang tidak dapat dengan
mudah dan meyakinkan ditelusur
ke objek biaya tertentu. Contoh
biaya tidak langsung adalah gaji
manajer pabrik, karena biaya ini
sama sekali tidak disebabkan
oleh proses pembuatan produk
melainkan
karena
manajer
tersebut mengoperasikan pabrik
tersebut.
Bahan langsung dan biaya tenaga
kerja langsung merupakan unsur
biaya produk yang mudah untuk
ditelusuri. Di dalam pembebanannya
ke produk, sistem VBC tidak akan
mengalami kesulitan ataupun distorsi
biaya.
Menurut Edward J. Blocher, dkk
yang diterjemahkan oleh A. Susty
Ambarriani (2000 : 118) dalam
pembebanan biaya tidak langsung ke
produk, sistem VBC memungkinkan

TINJAUAN PUSTAKA
Sistem VBC atau lebih familiar
dengan istilah sistem tradisional
merupakan salah satu rangkaian
perhitungan
yang
digunakan
perusahaan untuk menghitung biaya
produk yang terjadi di dalam
perusahaan.
Kamus akuntansi simplestudies,
menyatakan bahwa “Volume-based
costing (also called traditional
costing) is a product costing system
when an entity allocates factory
overhead costs to a single cost pool
(e.g., factory overhead) and then
uses volume-based cost drivers to
allocate factory overhead costs to
individual products or services. The
entity uses volume-based cost drivers
that depend on the number of units
manufactured. Cost bases (or
drivers) often used include labor
hours, machine hours and labor
costs.”
Don R. Hansen & Maryanne M.
Mowen yang diterjemahkan oleh
Salemba Empat dan disahkan oleh
Thomson Learning (2000 : 57)
menjelaskan bahwa sistem akuntansi
biaya tradisional mengasumsikan
bahwa semua biaya diklasifikasikan
sebagai tetap atau variabel berkaitan
dengan perubahan unit atau volume
produk yang diproduksi. Maka, unit
produk atau pendorong lainnya
sangat berhubungan dengan unit
yang diproduksi, seperti jam tenaga
kerja langsung atau jam mesin,
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Penjualan
Rp. xxx
HPPj :
- Psd Awal
Rp. xxx
- Biaya produk :
Biaya utama
Rp. xxx
B. tidak langsung :
B. personel
Rp. xxx
B. perjalanan
Rp. xxx
B. asuransi
Rp. xxx
B. depresiasi
Rp. xxx
B. listrik
Rp. xxx
B. komunikasi Rp. xxx +
Total B. Produk Rp. xxx +
- Barang Siap Dijual
Rp. xxx
- Persedian Akhir
Rp. xxx Total HPPj
Rp.xxx Laba Kotor
Rp. xxx

mengalami dua kondisi yang
berbeda, yaitu :
1. Di
saat
perusahaan
membebankan
biaya
tidak
langsungnya
dengan
menggunakan tarif tunggal (tarif
pabrik secara menyeluruh) yang
mengasumsikan bahwa semua
produk atau jasa memperoleh
manfaat overhead pabrik dalam
proporsi yang sama (sehingga
hanya digunakan satu macam
dasar alokasi, misalnya jam kerja
langsung).
2. Di
saat
perusahaan
membebankan
biaya
tidak
langsungnya
dengan
menggunakan tarif departemen.
Metode ini menggunakan tarif
overhead
yang
ditentukan
terlebih dahulu yang juga
didasarkan pada volume untuk
setiap departemen (seperti jam
kerja langsung untuk satu
departemen, dan jam mesin untuk
departemen lainnya).
Penentuan
laba
kotor
menggunakan VBC, yaitu selisih
positif antara nilai penjualan dengan
harga pokok produksi. Dimana
diawali dengan perhitungan harga
pokok
yang
pada
dasarnya
membebankan biaya produksi pada
unit produk.
Menurut Mulyadi (2003 : 218),
perhitungan laba kotor sistem VBC
adalah sebagai berikut :

Blocher (2000 : 17) yang
diterjemahkan oleh A. Susty
Ambarriani, menyebutkan bahwa
Activity Based Costing (ABC)
digunakan untuk meningkatkan
akurasi analisis biaya dengan
memperbaiki cara penelusuran biaya
ke objek biaya.
Krismiaji
(2002
:
123)
mendefinisikan ABC sebagai sebuah
sistem yang pertama kali menelusur
biaya ke aktivitas yang menyebabkan
biaya tersebut dan membebankan
biaya aktivitas kepada produk.
Sedangkan Kusnadi dkk. (2002 :
334) menjelaskan bahwa Activity
Based Costing secara garis besar
didefinisikan sebagai suatu sistem
penetapan biaya produk dimana
banyak kumpul biaya overhead
dialokasikan dengan menggunakan
dasar yang dapat mencakup satu atau
lebih faktor yang terkait dengan
volume.
Mulyadi
(2007
:
11-14)
menjelaskan secara terperinci tahaptahap pembebanan biaya dengan
menggunakan ABC. Dimana dalam
prosesnya, pembebanan biaya dibagi
menjadi dua tahap, yaitu :
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1. Pembebanan Sumber Daya ke
Aktivitas
Aktivitas diyakini sebagai
penyebab timbulnya biaya, oleh
karena itu fokus pengelolaan
diarahkan pada aktivitas yang
menjadi penyebab timbulnya
biaya
tersebut.
Aktivitas
dijadikan sebagai objek biaya
yang penting untuk menyediakan
informasi biaya aktivitas bagi
pengambil keputusan, sehingga
informasi tersebut memampukan
pengambio keputusan dalam
pengelolaan aktivitas. Pada tahap
ini biaya dalam hubungannya
dengan aktivitas, digolongkan
menjadi dua kelompok besar :
a. Biaya langsung aktivitas,
yaitu biaya yang terjadi yang
penyebab satu-satunya adalah
karena adanya sesuatu yang
dibiayai, yaitu aktivitas. Jika
sesuatu yang dibiayai tersebut
tidak ada, maka biaya
langsung ini tidak akan
dikeluarkan atau tidak akan
terjadi. Dengan demikian
biaya langsung akan mudah
diidentifikasi dengan sesuatu
yang
dibiayai
melalui
penelusuran langsung.
b. Biaya
tidak
langsung
aktivitas, yaitu biaya yang
penyebab terjadinya lebih
dari satu aktivitas. Biaya ini
dibebankan
ke
aktivitas
melalui salah satu cara dari
dua hal berikut ini :
1) Driver tracing, yaitu
dibebankan ke aktivitas
melalui resource driver
(resource
merupakan
unsur-unsur
ekonomi
yang digunakan dalam
melakukan
aktivitas,

sedangkan
resource
driver merupakan faktorfaktor yang mengukur
konsumsi sumber daya
oleh aktivitas).
2) Allocation,
yaitu
dibebankan ke aktivitas
melalui
basis
yang
bersifat sembarang.
2. Pembebanan Biaya Aktivitas ke
Produk/Jasa
Tahap kedua ini ditujukan
untuk menghitung secara akurat
biaya produk/jasa. Perhitungan
biaya produk dicapai dengan
penggunaan berbagai macam
penggerak
aktivitas
yang
mencerminkan
konsumsi
aktivitas oleh setiap produk/jasa.
Penggerak aktivitas yang
dimaksud dalam tahap ini, ada
empat kategori yaitu :
1. aktivitas berlevel unit, yaitu
aktivitas yang timbul sebagai
akibat dari volume produksi
yang
melewati
fasilitas
produksi, seperti listrik dan
energi;
2. aktivitas berlevel batch, yaitu
aktivitas yang dikerjakan
setiap kali batch produk
diproduksi, seperti biaya
perizinan;
3. aktivitas berlevel produk,
yaitu
aktivitas
yang
dikerjakan untuk mendukung
berbagai
produk
yang
dihasilkan perusahaan, seperti
biaya promosi;
4. aktivitas berlevel fasilitas,
yaitu
aktivitas
untuk
menopang
proses
pemanufakturan
secara
umum,
seperti
biaya
depresiasi, asuransi, dll.
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Seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, laba kotor merupakan
hasil dari pengurangan penjualan
bersih
dengan
harga
pokok
penjualan.
Dalam menghitung laba kotor
berdasarkan sistem informasi biaya
Activity Based Costing langkahlangkah yang harus dilakukan adalah
menghitung harga pokok produksi
berdasarkan metode ABC kemudian
menghitung laba kotor berdasarkan
sistem informasi biaya ABC.
Menurut Mulyadi (2003 : 218),
perhitungan laba kotor sistem
Activity Based Costing adalah :

didukung oleh teori-teori yang ada.
Pendekatan yang dilakukan oleh
peneliti adalah studi kasus karena
penelitian ini hanya dilakukan pada
Lina Sandang Home Industry dan
hasilnya hanya berlaku untuk Lina
Sandang Home Industry.
TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis data yang
digunakan
dalam
pengujian
Hipotesis Asosiatif ini adalah
Analisis Komparatif melalui Uji
Beda Sampel Berpasangan (Paired
Sample T Test). Analisis ini
bertujuan untuk menguji dua sampel
berpasangan, apakah rata-ratanya
sama atau berbeda secara signifikan.
(Danang Sunyoto, 2012 : 36)

Penjualan
Rp. xxx
HPPj :
- Psd Awal
Rp. xxx
- Biaya Produk :
Biaya utama
Rp. xxx
Biaya aktivitas
L Unit
Rp. xxx
L Produk
Rp. xxx
L Batch
Rp. xxx
L Pabrik
Rp. xxx +
Total Produk Rp. xxx +
- Barang siap Dijual
Rp. xxx
- Persediaan Akhir
Rp. xxx Hppj
Rp.xxx Laba Kotor
Rp. xxx

PENGUJIAN HIPOTESIS
Dalam menganalisis data untuk
mengetahui perbedaan metode VBC
dan metode ABC pada perhitungan
laba kotor, digunakan statstik dengan
langkah-langkah sebagai berikut :
1. Penetapan Hipotesis
H0: µ1 = µ2, artinya tidak
terdapat perbedaan yang nyata
antara
rata-rata
sampel
perhitungan laba kotor dengan
sistem informasi VBC dan ABC.
H0: µ1 ≠ µ2, artinya terdapat
perbedaan yang nyata antara ratarata sampel perhitungan laba
kotor dengan sistem informasi
biaya VBC dan ABC.
Dimana :
µ1 = rata-rata laba kotor
berdasarkan
sistem
informasi biaya VBC.
µ2 = rata-rata laba kotor
berdasarkan
sistem
informasi biaya ABC.

METODE PENELITIAN

Metode
penelitian
yang
digunakan penulis adalah metode
deskriptif
komparatif
dengan
pendekatan studi kasus, yaitu suatu
metode penelitian yang berusaha
mengumpulkan, menyajikan, serta
menganalisis data yang didapat
untuk mendapatkan gambaran cukup
jelas mengenai obyek yang diteliti.
Tujuan dari metode ini adalah untuk
membuat suatu gambaran yang
menyeluruh dari suatu obyek
penelitian secara sistematis dengan
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2. Pemilihan Test Statistik dan
Penetapan Tingkat Signifikansi
Metode pengujian statistik
yang dipakai adalah perbedaan
dua rata-rata yaitu pengujian
untuk melihat apakah terdapat
perbedaan yang signifikan antara
2 variabel yang diuji, yang
berarti bahwa populasi yang dari
mana sampel-sampel tersebut
diambil memiliki rata-rata yang
tidak sama.
Dalam penelitian ini, peneliti
mengambil kelompok subjek
(laba kotor) yang berada dalam
kondisi kurang lebih sama
dikenai perlakuan berbeda, yaitu
perhitungan
dengan
menggunakan Metode VBC dan
Metode ABC.
a. Menghitung rata-rata dari tiap
sampel
𝑥
𝑥
𝑋1 = 𝑛 1 dan 𝑋2 = 𝑛 2
1

berdasarkan metode
ABC
𝑆𝑔𝑎𝑏 = Simpangan gabungan
𝑛1 = Ukuran sampel
pendekatan VBC
𝑛2 = Ukuran sampel
pendekatan ABC
3. Menentukan degree of freedom
(df) dan tingkat signifikansi
Nilai df = n – 1, dimana n
adalah pasangan sampel. Tingkat
signifikansi yang dipakai adalah
95% (α = 0,05) ini karena
dianggap sudah mewakili untuk
ilmu sosial.
4. Menentukan nilai t
𝑡=

2

𝑆2 =
𝑆𝑔𝑎𝑏 =

𝑋1 − 𝑋1 2
𝑛1− 1

dan

𝑋2 − 𝑋2
𝑛2 − 1
𝑛 1 − 1) 𝑆12 +

𝑆

1
1
+
𝑛1 𝑛2

(Sudjana, 2005 : 239)
5. Penerimaan dan Penolakan H0
dengan kriteria sebagai berikut :
Hasil perhitungan dengan uji
t yang diperoleh dari hasil
penelitian kemudian dicocokkan
dengan uji t yang diperoleh dari
tabel untuk mengetahui apakah
hipotesis nol diterima atau
ditolak, dengan menggunakan uji
satu pihak.
1
1
Terima H0: -t 2 α ≤ t hitung ≤ t 2 α

(Sudjana, 2005 : 67)
b. Menghitung simpangan baku
dari tiap sampel
𝑆1 =

𝑋1 − 𝑋2

2

1

𝑛2− 1

Tolak H0 : t hitung < -t 2 α atau

𝑆22

1

t hitung > t 2 α
6. Penarikan Kesimpulan
Berdasarkan uji beda sampel
berpasangan, maka perbedaan
yang tampak dari kedua sampel
berpasangan
diinterpretasikan
sebagai
pengaruh
variabel
independen terhadap variabel
dependennya.
Kesimpulan ditarik dari hasil
perbandingan t hitung dengan t
tabel. Penarikan kesimpulan
didukung oleh landasan-landasan

𝑛 1 + 𝑛 2 −2

(Sugiyono, 2011 : 181)
Ket :
𝑋1 = rata-rata laba kotor
berdasarkan metode
VBC
𝑋2 = rata-rata laba kotor
berdasarkan metode
ABC
𝑆1 = Simpangan baku
berdasarkan metode
VBC
𝑆2 = Simpangan baku
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pembangunan SMA Negeri 2 Banjar
yang bertempat di Kecamatan
Langensari, dan kemudian menjadi
salah satu network Lina Sandang yang
baru.
Setelah dilakukan perhitungan
laba kotor yang direkonstruksi
menggunakan sistem informasi biaya
Activity Based Costing, hasil akhir
yang diperoleh adalah seluruh nilai
laba kotor dari tahun 2002 hingga
2011 mengalami penurunan. Hal ini
terjadi
karena
Lina
Sandang
membebankan
biaya
overhead
pabriknya terlalu rendah, daripada
jumlah biaya yang sesungguhnya
dikonsumsi. Sehingga terjadi ditorsi
biaya yang kemudian mempengaruhi
perhitungan harga pokok produksi dan
laba kotor pada Lina Sandang. Distorsi
biaya paling besar terjadi pada tahun
2007, sebesar 23%. Kondisi pada
tahun
tersebut
yaitu
sering
diterapkannya pemadaman listrik ke
daerah pedesaan termasuk di tempat
produksi
Lina
Sandang
Home
Industry. Sehingga nilai pembebanan
yang diterapkan Lina Sandang
cenderung rendah. Lain halnya dengan
tahun 2008. Distorsi biaya yang terjadi
pada tahun tersebut mencapai titik
terendah, yaitu sebesar 5%. Hal ini
dikarenakan pada tahun tersebut
terjadi kenaikan tarif dasar listrik dan
kenaikan BBM. Dimana harga BBM
yang naik, memicu kenaikan barangnarang lainnya termasuk biaya bahan
penolong. Sehingga nila biaya yang
dibebankan sedikit meningkat, meski
begitu nilai biaya yang dibebankan
tetap saja tidak sesuai dengan nilai
biaya yang sesungguhnya dikonsumsi
oleh produk tersebut.
Adapun hasil SPSS V. 20.0 adalah
sebagai berikut :

teori dan studi kepustakaan yang
berhubungan dengan masalah
yang diteliti.
HASIL & PEMBAHASAN
Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis uji beda sampel
berpasangan (Paired Sample T Test)
dengan menggunakan SPSS Versi
20.0.
Hasil penelitian yang diperoleh
kemudian dianalisis untuk melihat
perbandingan perhitungan laba kotor
yang direkonstruksi oleh penulis, dari
sistem informasi biaya Volume Based
Costing menjadi Activity Based
Costing pada Lina Sandang Home
Industry.
Perubahan laba kotor perolehan
produk kerudung tasauf yang terjadi
pada Lina Sandang Home Industry dari
tahun ke tahun dipengaruhi oleh
banyaknya pesanan dari jaringan
pemesan. Disamping itu, hal ini
dipengaruhi oleh pengaruh lainnya
yaitu pelayanan yang optimal demi
kepuasan pemesan sehingga loyalitas
pemesan menjadi bertambah.
Nilai laba kotor terendah tercipta
pada tahun 2007, hal ini disebabkan
karena jumlah pesanan dari pemesan
mengalami penurunan sebesar 35%
dari jumlah pesanan tahun 2006.
Kondisi pada tahun tersebut, kerudung
tasauf kurang diminati karena sedang
mulai menjamur model lain yaitu
model bergo yang dinilai lebih
fashionable
dibandingkan
model
tasauf. Sedangkan nilai laba kotor
tertinggi menurut sistem informasi
biaya Volume Based Costing tercipta
pada tahun 2008, hal ini disebabkan
karena jumlah pesanan dari pemesan
naik hingga 137% dari tahun
sebelumnya. Karena kondisi pada
tahun tersebut baru dilaksanakan
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Paired Samples Statistics
Mean
N
Std. Deviation

Pair 1

Pair 1

Laba Kotor Berdasarkan
Sistem Informasi Biaya
Volume Based Costing
Laba Kotor Berdasarkan
Sistem Informasi Biaya
Activity Based Costing

Std. Error
Mean

3073873.7000

10

1615554.85529 510883.30277

1697147.9500

10

1785145.88664 564512.69575

Paired Samples Correlations
N
Correlation
Laba Kotor Berdasarkan
Sistem Informasi Biaya
Volume Based Costing &
10
.991
Laba Kotor Berdasarkan
Sistem Informasi Biaya
Activity Based Costing

Sig.

.000

Paired Samples Test

Mean
Std. Deviation
Paired Differences Std. Error Mean
95% Confidence Interval
of the Difference
t
df
Sig. (2-tailed)

Lower
Upper

Hasil
pengolahan
data
menggunakan SPSS V. 20.0
menunjukkan bahwa banyaknya
sampel yang diuji (N) adalah 10,
dengan nilai rata-rata laba kotor
berdasarkan sistem informasi biaya
VBC adalah 3073873.7 dan standar
deviasi 1615554.85529 serta standar
error
mean
510883.30277.
Sedangkan
pada
laba
kotor
berdasarkan sistem informasi biaya
ABC, memiliki nilai rata-rata sebesar
1697147.9500 dan standar deviasi
1785145.88664 serta standar error
mean sebesar 564512.69575.

Pair 1
Laba Kotor Berdasarkan Sistem
Informasi Biaya Volume Based Costing Laba Kotor Berdasarkan Sistem
Informasi Biaya Activity Based Costing
1376725.75000
279533.47360
88396.24588
1176759.54921
1576691.95079
15.574
9
.000

Besarnya hubungan korelasi yang
terjadi antara data laba kotor
berdasarkan sistem informasi biaya
VBC dengan ABC dari 10 pasangan
data
adalah
0,991
dengan
signifikansi 0,000 atau 0%. Dimana
nilai
r=0,991
menunjukkan
hubungan pasangan data tersebut
kuat, dan hubungan (korelasi)
pasangan data tersebut signifikan
karena 0% < 5%.
Pengujian hipotesis dilakukan
dengan membandingkan nilai thitung
dengan
ttabel.
Berdasarkan
perhitungan SPSS diperoleh nilai
thitung sebesar 15.574 dan signifikasni
9

0.000
atau
0%.
Nilai
ini
dibandingkan dengan nilai yang
tertera pada tabel titik persentase
distribusi t, untuk uji dua sisi dengan
taraf keyakinan 95% dan tingkat
toleransi (α) = 5% serta banyak
pasangan data ada 10 pasang. Nilai
ttabel yang diperoleh adalah 2,26216.
Karena nilai thitung > ttabel maka H0
ditolak dan Ha diterima. Berarti ratarata laba kotor berdasarkan sistem
informasi biaya VBC dan ABC
adalah berbeda. Pengujian hipotesis
dapat pula dilakukan berdasarkan
nilai signifikansi yang dibandingkan
dengan nilai toleransi, yaitu 0% <
5% maka H0 ditolak dan Ha diterima.
Berarti
rata-rata
laba
kotor
berdasarkan sistem informasi biaya
VBC dan ABC adalah berbeda.
Dari hasil
penelitian dan
pembahasan yang telah dilakukan
berdasarkan data-data yang diperoleh
dari Lina Sandang Home Industry,
maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Perhitungan
laba
kotor
berdasarakan sistem informasi
biaya VBC dilakukan dengan
cara menghitung pengurangan
nilai penjualan dengan harga
pokok
penjualan.
Dimana
sebelumnya
harga
pokok
produksi dihitung dengan cara
mengklasifikasikan
biaya
berdasarkan klasifikasi umum
saja.
2. Perhitungan
laba
kotor
berdasarakan sistem informasi
biaya ABC dilakukan dengan
cara menghitung pengurangan
nilai penjualan dengan harga
pokok
penjualan.
Dimana
sebelumnya
harga
pokok
produksi dihitung dengan cara

mengklasifikasikan
biaya
berdasarkan aktivitas.
3. Hasil perhitungan laba kotor
berdasarkan sistem informasi
biaya VBC berbeda dengan hasil
perhitungan
laba
kotor
berdasarkan sistem informasi
biaya ABC.
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