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ABSTRACT 

Activity Based Costing (ABC) has come as an attractive tool to traditional costing 
systems.  Traditional accounting has tendency to provide information, which though 
accurate is often late, irrelevant and misleading.  ABC system has been identified as one 
suitable approach to address these problems. 

The adoption of the ABC systems has been believed as the one of the key factor for better 
performance of the organizations.  Nevertheless, researches found various results about 
the impact of ABC systems adoption.  The result showed a better performance in one 
side, the other side the adoption of the systems brought no significant change in the 
organization performance.  These indicate the importance of using contingency approach 
to see the impact of implementation of the ABC systems. 

Keywords:  Activity-Based Costing, traditional cost, performance, firm value, 
strategic decision. 

PENDAHULUAN  

Gagasan tentang  Activity Based Costing (ABC) yang dikemukan Kaplan pada tahun 

1980-an dengan cepat menjadi wacana dan pusat perhatian para manajer maupun 

akademisi dalam menjawab persoalan kos overhead.  Kaplan (1990) berpendapat bahwa 

sistem akuntansi tradisional gagal untuk menyediakan informasi yang tepat dan relevan 

dalam pengambilan keputusan strategis (internal) perusahaan3. 

Permasalahan yang serius bagi perusahaan adalah bagaimana alokasi kos overhead  ke 

dalam produk/jasa.  Sistem akuntansi tradisional menetapkan alokasi dengan dasar unit 

yang diproduksi, sehingga naik-turunnya alokasi per unit produk akan bergantung pada 

unit produksi4.  Kaplan sebagaimana dikutip Reimann (1990) menyatakan bahwa kos 

overhead tidak dikendalikan oleh unit produksi melainkan oleh aktivitas-aktivitas tertentu.  

Setiap produk diasumsikan mengkonsumsi aktivitas-aktivitas tertentu, untuk itu perlu 

dilakukan identifikasi untuk menentukan aktivitas-aktivitas apa yang merupakan 

pengendali/penentu (cost driver) dari produk. 

                                                
1 Artikel ini telah dipublikasikan pada  Jurnal Ekonomi dan Bisnis FE UKSW. (Terakreditasi). 2005 
2  Email : priyohari@staff.uksw.edu; priyohari18@yahoo.com  
3  Ditengah  perubahan yang sangat cepat dalam teknologi informasi dan dunia bisnis, kebutuhan 

informasi yang tepat dan relevan ini merupakan sesuatu yang mutlak. 
4  Sesuatu yang tidak menguntungkan, karena hal ini akan menyebabkan naik-turunnya harga jual 

produk. 
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Analisis ABC membantu perusahaan untuk mengidentifikasi produk, harga, maupun 

pelanggan yang menguntungkan (profitable) dan yang tidak menguntungkan 

(unprofitable).  Kebijakan selanjutnya perusahaan dapat memutuskan apakah akan 

melanjutkan atau menghentikan unsur-unsur yang tidak menguntungkan tersebut.   

Lebih jauh dikatakan bahwa ABC mendorong perusahaan untuk menghasilkan produk 

yang mempunyai keunggulan kompetitif  (Reimann  1990).  Alasan yang mendasari adalah 

selain dapat mengatasi pemborosan yang selama ini melekat pada produk, implementasi 

ABC memungkinkan perusahaan untuk membuat produk dalam jumlah unit dan kualifikasi 

yang diharapkan5 (Nair  2002).  Dalam konteks ini, ABC juga membantu perusahaan 

melakukan diversifikasi produk.   

ABC dapat dikatakan sebagai sistem yang memberikan kontribusi terpadu bagi berbagai 

pengambilan keputusan strategis.  ABC mampu memberikan informasi yang akurat, 

relevan dan tepat waktu.  ABC oleh banyak kalangan dipandang sebagai terobosan dalam 

sistem akuntansi biaya yang selama ini tidak diakomodasi oleh sistem akuntansi 

tradisional/konvensional.  Tabel 1 memberikan gambaran tentang perbedaan antara ABC 

dengan sistem tradisional. 

Tabel 1 
Perbedaan Antara ABC dan Sistem Tradisional 

Keterangan Activity Based Costing Sistem Tradisional 
Dasar Alokasi Aktivitas Unit Produksi, Jam Tenaga 

Kerja, dsb 

Fokus pengukuran Kos, kualitas, skala produk,data 
keuangan dan waktu Kinerja keuangan jangka pendek 

Klasifikasi biaya 
Biaya variabel jangka pendek, biaya 
variabel jangka panjang dan biaya 
tetap 

Biaya variabel dan biaya tetap 

Sumber : (Tunggal 2000, Lambert dan Whitworth 1996) 
 

Alokasi overhead berdasar aktivitas berimplikasi pada pengukuran kos produk yang akurat.  

Pemanfaatan ABC mengurangi kemungkinan terlalu bervariasinya selisih kos produk 

dibanding dengan yang dianggarkan (kos aktual relatif mendekati yang dianggarkan).  Bagi 

perusahaan yang berproduksi massal, hal ini merupakan keuntungan tersendiri mengingat 

dampaknya pada penentuan harga jual produk yang tidak terlalu tinggi. 

Selain itu, secara internal pemanfaatan ABC mendorong  efektifitas pengendalian internaI.  

Penganggaran kos produk akan lebih tepat dikarenakan perusahaan mampu mendeteksi 
                                                
5 Mengatasi pemborosan bukan hanya berarti mengurangi, tetapi juga menunjukkan upaya bagaimanana dengan biaya 

yang sama dapat dihasilkan produk yang bermutu lebih baik. 
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adanya pemborosan sehingga penganggaran yang berlebihan (over budget) dapat dihindari 

lebih dini.  Kemampuan untuk menghindari pemborosan ini mendorong perusahaan untuk 

menghasilkan produk yang lebih berkualitas.  Secara teoritis, apabila kos produk yang 

dianggarkan tetap sama, maka selisih yang ada dapat dimanfaatkan untuk menambah nilai 

(mutu) dari produk itu sendiri. 

Keunggulan lain ABC adalah kemampuannya untuk  membantu produksi secara tepat 

waktu.  Produk dianggap mengkonsumsi aktivitas; dari deteksi yang dilakukan, 

dimungkinkan adanya temuan aktivitas yang sesungguhnya tidak bernilai tambah6.  

Apabila diperoleh temuan tersebut, paling tidak ada dua kemungkinan langkah yang 

diambil; pertama perusahaan akan mengganti dengan aktivitas yang bernilai tambah dan 

yang kedua perusahaan akan mengeliminasi aktivitas tersebut.  Apabila kemungkinan 

kedua yang dipilih selain dapat mengurangi kos produk, hal ini berarti juga proses produksi 

dapat berjalan lebih singkat, sehingga produk dapat lebih cepat dipasarkan. 

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa implementasi ABC secara positif akan mendorong 

tercapainya keunggulan kompetitif perusahaan.  ABC mampu memberikan informasi yang 

akurat, relevan dan tepat waktu mengenai aktivitas yang dilakukan dan obyek dari aktivitas 

tersebut, yaitu produk dan biaya (Tunggal 2000).  ABC mendorong perusahaan untuk 

melakukan penyempurnaan proses secara terus-menerus (process improvement) baik dari 

segi kos, waktu, skala maupun mutu produk (Lambert dan Whitworth 1996). 

Gambaran awal ini semakin menunjukkan bahwa pengimplementasian ABC akan semakin 

mendorong perusahaan lebih efisien dalam menghasilkan produk7. Apabila 

diimplementasikan secara benar, ABC dapat menjadi alat manajemen yang efektif untuk 

mencapai tujuan perusahaan, khususnya untuk mendapatkan keuntungan.  Penelitian 

terkait dengan penggunaan alat-alat manajemen ini dilakukan oleh Ho dan Kidwell (2000).   

Artikel ini mengkaji temuan-temuan hasil penelitian terkait dengan penerapan ABC, 

implementasi strategis dan implikasinya terhadap kinerja perusahaan.  

                                                
6 Dalam perkembangannya, proses costing  ini tidak hanya berhenti pada identifikasi aktivitas, namun 

dilanjutkan dengan memilah aktivitas menjadi aktivitas yang bernilai tambah (value added activities) dan 
aktivitas yang tidak bernilai tambah (non value added activities).  ABC komprehensif ini kemudian dikenal 
dengan Activity Based Management. 

7  Produk yang dihasilkan lebih murah / lebih bermutu. 
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PERKEMBANGAN ABC  

Gagasan Kaplan yang berorientasi pada aktivitas ini, ternyata tidak hanya untuk 

menentukan kos produk.  Informasi yang dihasilkan ABC ini dintegrasikan untuk berbagai 

pengambilan keputusan strategis lain, misal : keputusan terkait dengan penggunaan sumber 

daya (resources decision), dan keputusan strategis operasional (misal : perbaikan proses, 

desain produk dan sebagainya).  Penelitian terkait dengan hal ini antara lain dilakukan 

Swenson (1995) dan Zhuang (1992).   

Gambaran ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ABC tidak hanya melibatkan bagian 

akuntansi saja tetapi juga bagian lain dalam perusahaan.  Partridge dan Perren (1998) 

menyatakan perlu tim indisipliner (antar bagian) perusahaan dalam implementasi ABC 

dalam pengambilan keputusan strategis.  Hal senada dikemukakan oleh Friedman dan Lyne 

(1995) yang menegaskan pengimplentasian ABC memperbaiki hubungan antara akuntan 

dengan manajer non finansial.  Tampak bahwa implementasi ABC menuntut partisipasi 

aktif manajer dari berbagai lini menurut keputusan strategis yang akan diambil.   

ABC menjadi wacana yang semakin populer.  Kajian tentang ABC menjadi sangat menarik 

dan (bahkan) menjadi subtansi dalam pembelajaran ilmu akuntansi (dhi akuntansi 

manajemen).  Bagi praktisi sendiri, ABC menjadi alternatif solusi yang cukup penting dan 

layak untuk diujicobakan dalam mengatasi pemborosan kos overhead dalam penentuan kos 

produk (product costing). 

Namun demikian, sebenarnya gagasan tentang  implentasi ABC ini masih menimbulkan 

pro dan kontra.  Mereka yang menolak beralasan bahwa sistem akuntansi (biaya) 

tradisional masih relevan dan efektif untuk digunakan, sementara yang lain berpendapat 

ada alat yang lain (sistem costing) yang lebih efektif dan relevan daripada ABC. ABC 

dianggap belum memberikan bukti yang cukup dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Sedangkan yang mendukung  berpendapat bahwa  implementasi sistem akan memberikan 

gambaran operasional secara lebih detil demikian juga dengan kinerja dan efisiensi 

penggunaan sumber daya lebih dapat diukur (Narayanan dan Sarkar  1999).    

Sebagai sistem yang relatif masih baru, sudah wajar bila masih banyak yang meragukan  

efektifitas maupun efisiensi dari ABC.  Adopsi ABC harus dipertanyakan apabila tidak 
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mempunyai pengaruh yang positif terhadap pasar (Gordon dan Silvester  1999)8.  Lebih 

jauh Innes dan Mitchel (1990) menegaskan bahwa tidak ditemukan bukti bahwa ABC 

mampu memperbaiki profitabilitas.  Hal ini merupakan tantangan bagi ABC mengingat 

sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, implementasi dari sistem ini diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan, seiring dengan naiknya profitabilitas.  Peningkatan 

kinerja ini pada gilirannya dapat mempengaruhi pasar secara positif.   

Dalam konteks ini harus dipahami bahwa implementasi ABC tidak hanya dilakukan pada 

organisasi yang berorientasi pada profit, namun juga dapat diterapkan pada berbagai 

organisasi pemerintahan, sosial, maupun organisasi lain yang tidak berorientasi pada profit.  

Riset Ho dan Kidwell (2000) berhasil mengidentifikasi pada beberapa organisasi 

pemerintahan kota (di Amerika), sistem ABC merupakan salah satu alternatif alat 

manajemen untuk meningkatkan kinerja. Amos dkk (1997) menyatakan informasi ABC 

dan teknik analisis nilai (value analysis)  dapat digunakan oleh berbagai organisasi 

pemerintahan untuk mengeliminasi atau mengurangi penggunaan waktu maupun kos yang 

tidak bernilai tambah (non value added time/cost).  Bagi organisasi pemerintahan 

pendekatan ini sangatlah tepat mengingat seringnya terjadi pemborosan. Organisasi 

berhadapan dengan keterbatasan sumber dana ditengah tuntutan pemberian layanan dan 

kinerja yang lebih baik.    

KAJIAN SINGKAT BEBERAPA HASIL RISET 

Beberapa hasil riset menjadi acuan dalam membahas persoalan-persoalan  menyangkut 

implementasi ABC. Hasil riset yang dipaparkan terkait dengan popularitas, kemampuan 

memperbaiki kinerja dan kemanfaatan implementasi sistem ini (lihat tabel 2).  Kajian hasil 

riset tersebut juga memberikan gambaran bagaimana minat dari perusahaan untuk 

mengimplentasikan ABC berikut dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi. 

Riset-riset ini dilakukan pada berbagai organisasi, baik organisasi pemerintahan, 

perusahaan manufaktur, lembaga-lembaga keuangan maupun berbagai perusahaan yang go 

publik.  Berbagai riset ini menunjukkan bahwa kemanfaatan ABC bersifat umum (dapat 

diterapkan pada organisasi apapun (Morakul dan Wu 2001).     

                                                
8 Pengaruh  positif terhadap pasar   yang dimaksud adalah  pengaruh terhadap naiknya nilai  saham 

perusahaan (Shank dan Govindarajan : 1993)  
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Tabel 2 

Hasil Riset Terkait dengan ABC 

RISET-RISET YANG TIDAK (KURANG) MENDUKUNG ADOPSI   ABC 

Peneliti (Tahun) Tujuan Penelitan (dan Obyek 
Penelitian) Temuan Penelitian 

Innes dan Mitchell  
(1997) 

• Mengetahui kemanfaatan ABC 
pada berbagai lembaga keuangan 

• Mengetahui pandangan lembaga 
keuangan bukan pengguna ABC 
(Non  users of ABC) terhadap 
ABC 

• 94% responden menggunakan ABC 
untuk kepentingan pengurangan kos 
(cost reduction), 82%  untuk 
penentuan harga (output pricing) , 
71%  untuk pemodelan kos, 59% 
untuk pengganggaran. 

• Hanya 1 (satu) dari 14 (empat belas) 
Lembaga non pengguna ABC yang 
mempertimbangkan penggunaan ABC, 
namun demikian hal itu kemudian 
dihentikan.  Mereka berpandangan 
masih ada sistem lain yang lebih tepat 
dan efektif untuk diadopsi daripada 
ABC  

Gordon dan Silvester 
(1999) 

• Mengetahui apakah profitabilitas 
berubah setelah implementasi 
ABC. 

• Mengetahui apakah terjadi 
perubahan nilai perusahaan (firm 
value) setelah mengimplementasi 
ABC 

Studi dilakukan pada berbagai 
perusahaan (industri) yang telah go 
public. 

• Profitabilitas perusahaan tidak berubah 
secara signifikan setelah implementasi 
ABC (kinerja tidak berbeda). 

• Tidak ada perubahan nilai perusahaan 
yang signifikan setelah implementasi 
ABC. 

Shih-Jen Kathy Ho 
dan Linda Achey 
Kidwell (2000) 

• Mengetahui alat manajemen 
kontemporer yang digunakan pada 
berbagai perusahaan (di USA) 

• Mengetahui efektifitas penggu-
naan alat-alat manajemen 
tersebut. 

Studi dilakukan pada berbagai 
organisai pemerintahan kota 

• yang paling populer digunakan adalah 
Benchmarking (BM) dan Rekayasa 
Proses (RP).  ABC dan ABM hanya 
menempati urutan 4 dan 5 dari 6 alat 
yang diteliti. 

• 95% dari pengguna balance scorecard 
menyatakan alat ini efektif, 94% dari 
pengguna RP menyatakan alat tersebut 
efektif. Sementara dari organisasi yang 
mengadopsi ABC dan ABM tercatat 
88% dan 90% yang menyatakan alat 
manajemen tersebut efektif.   

• BM dan RP dianggap sebagai alat 
yang paling tepat disusul TQM, ABC 
dan ABM 

RISET-RISET YANG MENDUKUNG ADOPSI ABC 

Peneliti (Tahun) Tujuan Penelitan (dan Obyek 
Penelitian) Temuan Penelitian 

Narayanan dan 
Sarkar (1999) 

• Mengetahui apakah perusahaan 
mengambil keputusan yang tepat 
terhadap produk, harga dan 
pelanggan yang tidak 
menguntungkan 

Studi dilakukan pada berbagai 
perusahaan manufaktur. 

• Jumlah jenis produk dan harga produk 
yang tidak menguntungkan tahun 1996 
(berdasar analisis ABC) secara 
signifikan tidak dilanjutkan pada tahun 
berikutnya ( α≤ 2%) 

• Jumlah pelanggan yang tidak 
menguntungkan tahun 1996 (berdasar 
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analisis ABC) secara tidak signifikan 
tidak dilanjutkan pada  α=5%, tetapi 
signifikan pada α=10%   

Tom Kennedy dan 
John Affleck –Graves 
(2001) 

• Mengetahui apakah terdapat 
perubahan kinerja setelah 
mengadopsi ABC 

• Mengetahui apakah terdapat 
perbedaan kinerja antara 
perusahaan yang mengadopsi dan 
yang tidak mengadopsi ABC 

• Mengetahui apakah implementasi 
ABC/M mempengaruhi nilai 
perusahaan. 

Studi dilakukan pada berbagai 
perusahaan yang telah go public 

• Ada perbedaan kinerja yang signifikan 
sebelum dan sesudah mengadopsi 
ABC 

• Ada perbedaan kinerja  yang 
signifikan antara perusahaan yang 
mengadopsi dan yang tidak 
mengadopsi ABC. 

• Implementasi ABC berpengaruh 
secara signifikan terhadap 
pertumbuhan modal dan akuisisi 
(saham) perusahaan. 

Swenson (1995) • Mengetahui apakah ABC 
digunakan untuk kepentingan 
strategis lain. 

• Terkait dengan kepentingan untuk 
penentuan kos produk : 24% 
pengadopsi ABC memanfaatkan untuk 
product sourcing decision, 72% untuk 
pricing dan mix product decision  dan 
hanya 36% untuk kepentigan 
pemasaran, distribusi dan penjualan. 

• Terkait dengan kepentingan 
operasional 92% pengadopsi ABC 
menggunakan untuk keputusan 
perbaikan proses dan 48% untuk 
desain produk.  Sementara hanya 28% 
yang menggunakan untuk mengukur 
kinerja. 

Sumber : Riset Terkait  

Innes dan Mitchell (1997) melakukan riset terhadap para manajer lembaga keuangan, baik 

yang menggunakan ABC (ABC users ) dan yang tidak menggunakan ABC (non ABC 

users). ABC digunakan untuk berbagai  kepentingan strategis yang erat kaitannya dengan 

peningkatan profitabalitas. Namun demikian, meskipun mempunyai beragam kemanfaatan, 

ABC tidak menarik minat lembaga-lembaga keuangan yang belum mengadopsi.  ABC 

dianggap belum memberikan fakta empiris yang menunjukkan bahwa kinerja organisasi 

akan menjadi lebih baik setelah mengimplementasi sistem ini. 

Riset Ho dan Kidwell (2000) menunjukkan temuan yang sama, ternyata dinegara asalnya 

ABC bukan alat manajemen yang paling diminati oleh para manajer.  Dari  hasil penelitian 

ini justru benchmarking  dan rekayasa proses9 dianggap sebagai alat yang paling tepat 

untuk berbagai pengambilan keputusan strategis.  Hasil riset ini mendukung hasil riset  

Ness dan Cucuzza (Kennedy dan Graves 2001) yang menemukan bahwa hanya 10% dari 

                                                
9 Partridge dan Perren (1998) justru menyatakan bahwa ABC dapat dintegrasikan dengan dua alat ini.    

Informasi yang diberikan  sistem ABC dapat dimanfaatkan secara komprehensif untuk benchmarking, 
rekayasa proses maupun kepentingan yang lain.  
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perusahaan yang mengadopsi ABC memutuskan untuk terus menggunakan alat manajemen 

ini. 

Hasil penelitian Gordon dan Silvester (1999) tampaknya dapat menjelaskan mengapa ABC 

bukan merupakan alat yang paling diminati.  Mereka menemukan bahwa kinerja 

perusahaan yang mengadopsi ABC tidak berbeda secara signifikan dengan perusahaan 

yang tidak mengadopsi.  Selain itu ditemukan juga bahwa kinerja perusahaan sebelum dan 

sesudah mengadopsi ABC juga tidak berbeda secara signifikan. 

Temuan ini tidak sejalan dengan ide awal pemanfaatan ABC maupun ABM.  Adanya 

proses penentuan kos produk yang tepat akan memudahkan perusahaan dalam penentuan 

harga, penjualan maupun dalam pembuatan kebijakan strategis yang lain.  Kemampuan 

ABC untuk menghasilkan informasi kos yang akurat terhadap produk, jasa dan pelanggan 

merupakan alasan mendasar mengapa ABC memegang peranan yang penting dalam 

pengambilan keputusan operasional (internal) perusahaan.  Shank dan Govindarajan (1993) 

menegaskan bahwa pemanfaatan ABC dapat mendorong peningkatan profitabilitas dan 

nilai (saham) perusahaan.  Pendapat senada dikemukakan oleh Ward dan Patel (1990). 

Temuan Gordon dan Silvester (1999) justru bertolak belakang dengan apa yang 

dikemukakan oleh para peneliti diatas.  Hasil riset menunjukkan  bahwa frekuensi 

pertumbuhan modal dan akuisisi saham perusahaan tidak berbeda secara signifikan 

sebelum dan sesudah pengimplentasian ABC.  Implementasi ABC tidak merangsang pasar 

secara positif untuk mengakuisisi saham perusahaan.  Bisa jadi, tidak adanya perubahan 

kinerja merupakan alasan yang mendasar mengapa investor tidak tertarik untuk membeli 

saham perusahaan yang mengadopsi sistem ABC tersebut. 

Penelitian yang dilakukan Narayanan dan Sarkar (1999) justru menghasilkan temuan yang 

mendukung kemanfaatan dari ABC.  Hasil riset menunjukkan, perusahaan mengambil 

keputusan tepat terhadap jenis dan harga produk.  Perusahaan mengambil keputusan untuk 

menghentikan produksi produk-produk yang tidak menguntungkan dan terkait dengan 

harga-harga produk yang tidak menguntungkan, perusahaan tidak lagi menggunakan 

harga-harga tersebut  atau dengan kata lain perusahaan melakukan revisi terhadap harga 

produk. Berkaitan dengan pelanggan, tampaknya perusahaan tidak dengan gegabah 

memutuskan hubungan dengan pelanggan yang menurut analisis tidak menguntungkan.  

Strategi yang tepat dilakukan terhadap pelanggan adalah bagaimana tetap 
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mempertahankan pelanggan dan menjadikan mereka pelanggan yang menguntungkan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ABC mempunyai kemampuan untuk 

mengidentifikasi kerugian yang tersembunyi (hidden loss) yang  disebabkan oleh 

pelanggan (Reimann  1990).  

Temuan Kennedy dan Graves (2001) juga mendukung kemanfaatan implementasi sistem 

ABC.  Kennedy dan Graves (2001) membuktikan bahwa kinerja perusahaan setelah 

mengadopsi ABC mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini ditunjukkan dengan 

semakin meningkatnya profit perusahaan.  Kenaikan ini juga dibarengi dengan semakin 

tinggin nilai  kapitalisasi pasar (saham) perusahaan yang bersangkutan.  Kedua peneliti ini 

juga berhasil membuktikan nilai kapitalisasi pasar (saham) perusahaan yang mengadopsi 

ABC berbeda lebih dari 27 % (persen) diatas perusahaan yang tidak mengadopsi ABC.  

Satu hal yang perlu dicatat dari hasil penelitian ini adalah bahwa pengaruh implementasi 

ABC tidak akan secara langsung terdeteksi. Hasil riset ini mendukung temuan Compton 

(1996) yang membuktikan bahwa kinerja terbaik dapat tercapai pada perusahaan yang 

mengadopsi ABC sistem. Kennedy dan Graves (2001) menemukan bahwa perubahan 

mulai tampak pada pertengahan tahun ketiga dilakukannya studi ini.  Dimensi waktu ini 

justru diabaikan (menjadi titik lemah) riset Gordon dan Silvester (1999).  

 Sebagaimana dipaparkan dimuka, informasi ABC dapat diintegrasikan untuk kepentingan-

kepentingan strategis lain.  Swenson (1995) menemukan bahwa perusahaan yang 

mengadopsi ABC tidak hanya  menggunakan informasi yang dihasilkan untuk  penentuan 

kos produk secara akurat, tetapi juga untuk kepentingan strategis operasional, baik yang 

menyangkut perbaikan proses, desain produk maupun pengukuran kinerja. 

ABC tidak hanya dimanfaatkan untuk  kepentingan yang beraspek finansial, tetapi juga 

untuk aspek-aspek non finansial, misal menyangkut ketepatan waktu pemasaran, kualitas 

produk dan kepuasan pelanggan (Dolinsky dan Vollman 1991).  Lebih jauh Johnson  

(1992) menegaskan bahwa perusahaan yang terlalu fokus terhadap penentuan kos produk 

akan kehilangan perspektif terhadap pelanggan.  Fokus yang bersifat sepihak justru akan 

menjadi kontra produktif mengingat dapat menurunkan profitabilitas perusahaan.   
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IMPLEMENTASI EFEKTIF ABC DAN PENINGKATAN KINERJA 

Dari paparan dan telaah hasil riset diperoleh gambaran bahwa ABC merupakan sistem 

yang sangat komprehensif dan kompleks.  Pengadopsian sistem ini tidak selamanya 

memberikan manfaat sebagaimana diharapkan.   

Belajar dari riset Gordon dan Silvester (1999), diperlukan pertimbangan dan studi 

kelayakan yang matang sebelum memutuskan untuk menggunakan sistem ini.  Bila 

diabaikan, maka pengadopsian sistem justru menjadi kontra produktif, dikarenakan sistem 

baru tidak akan memberikan kontribusi yang berarti bagi perusahaan.  Hal lain yang perlu 

dipertimbangkan adalah bahwa sistem (manajemen) kos yang baru ini membutuhkan biaya 

dan membutuhkan waktu yang tidak sedikt (Swenson  1995).   

Rendahnya minat berbagai organisasi di Amerika (Ho dan Kidwell 2000) memberikan 

indikasi awal bahwa sistem ini mempunyai resistensi yang cukup tinggi untuk diadopsi.  

Sebagai sistem yang integratif, ABC seharusnya dapat diterapkan untuk berbagai jenis 

perusahaan.  Kenyataannya tidak demikian, bahkan Kaplan dan Cooper sendiri (Narayanan 

dan Sarkar 1999) menyatakan bahwa yang seharusnya mengadopsi ABC adalah 

perusahaan-perusahaan yang mempunyai karakteristik  sebagai berikut : 

1. Berfokus terhadap area yang mengkonsumsi biaya besar, khususnya terkait dengan 

penggunaan sumber daya pendukung dan tidak langsung. 

2. Bervariasi dalam produk, pelanggan dan proses. 

Dari karakteristik potensial tersebut, tampak bahwa perusahaan yang bersifat ekspansif dan 

menghasilkan produk secara massal seharusnya mengadopsi sistem ini.  Sistem ABC 

berkarakteristik dinamis, mengingat semakin bervariasinya produk, pelanggan maupun 

proses berarti semakin bervariasi pula aktivitas yang dikonsumsi. 

Namun demikian, ABC tetap memberikan perspektif positif terhadap perbaikan kinerja 

perusahaan.  Hasil penelitian Narayanan dan Sarkar (1999) memberikan indikasi bahwa 

sistem ini mempunyai kemampuan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.  Sistem 

tidak hanya mampu memperhitungkan kos produk secara akurat, tetapi juga mampu 

mengidentifikasi produk, harga maupun pelanggan yang tidak menguntungkan.  Strategi 

perusahaan untuk segera mengeliminasi unsur yang tidak menguntungkan merupakan 

langkah awal peningkatan profitabilitas.  Dengan menggunakan asumsi bahwa unit terjual 
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dengan sama dengan tahun sebelumnya, maka perusahaan sebenarnya telah berhasil 

meningkatkan keuntungan.  Strategi lain yang dapat dilakukan adalah melakukan 

diversifikasi produk.  Dilakukannya diversifikasi produk ini akan mendorong peningkatan  

produktifitas perusahaan. 

Sebagaimana disebutkan, strategi untuk mengeliminasi merupakan langkah awal dalam 

upaya untuk meningkatkan kinerja.  Pengambilan keputusan strategis merupakan upaya 

yang komprehensif, dikarenakan melibatkan fungsi-fungsi yang lain. Informasi ABC dapat 

digunakan untuk berbagai kepentingan lain, misal untuk pengambilan keputusan strategis 

operasional menyangkut perbaikan proses dan desain produk baru (Swenson 1995).  

Partridge dan Perren (1998) mengidentifikasi ada 25 kebijakan strategis yang dapat 

dilakukan setelah memanfaatkan informasi ABC.  Gambaran tersebut menunjukkan 

bahwa, dalam praktiknya, implementasi ABC membutuhkan partisipasi dan kerjasama 

aktif antar berbagai bagian/departemen yang ada dalam perusaahan. 

Apabila dapat berjalan dengan baik, implementasi  ABC  ini tidak hanya menyebabkan 

perbaikan kinerja (naiknya profit), tetapi juga menaikkan nilai pasar (saham) perusahaan.  

Ward dan Patel (1990) menegaskan bahwa ABC memberikan gema (sound foundation) 

akan proyeksi aliran kas dimasa mendatang10.  Alasan yang mendasari adalah ABC 

mendorong investasi pada aktivitas yang bernilai tambah yang mendukung produk, jasa, 

pelanggan, dan pangsa pasar sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan nilai saham 

(shareholder) perusahaan.   Gambar 1 menjelaskan hubungan yang dikemukakan Ward dan 

Patel. 

                                           

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Hubungan antara ABC dan Nilai Pasar  (Ward & Patel :1990) 

                                                
10 Mengacu pada teori sinyal, pemanfaatan ABC menandakan bahwa kinerja perusahaan akan menjadi lebih 

baik.  Pasar dapat segera bereaksi untuk mengakuisisi saham perusahaan.  Perusahaan dapat memperoleh 
gain/keuntungan yang disebabkan naiknya harga jual saham. 
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Hubungan yang dipaparkan Ward dan Patel (1990) menunjukkan bahwa ABC merupakan 

sistem yang kompleks.  Pemanfaatan ABC selain mendorong pengambilan keputusan 

investasi juga memungkinkan perusahaan menetapkan standar operasional yang tepat, baik 

dari segi pemanfaatan waktu, SDM maupun sumber daya yang lainnya.  Pemanfaatan ABC 

relatif memberikan jaminan adanya alokasi sumber daya secara efisien dan efektif, 

khususnya dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan.   

Perbaikan kinerja seiring dengan naiknya keuntungan merupakan sinyal positif untuk 

menaikkan nilai (saham) perusahaan.  Secara teoritis kondisi ini relatif menguntungkan 

para pemilik (saham) perusahaan.  Kemungkinan mendapatkan deviden saham lebih 

terbuka, sedangkan bagi yang berniat menjual saham keuntungan yang diperoleh (gain) 

juga akan lebih besar seiring dengan naiknya nilai jual  saham yang dimiliki.   

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari dimensi waktunya, implementasi ABC 

memberikan keuntungan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.  

Implementasi ABC  dapat memberikan reaksi positif terhadap pasar, keuntungan yang 

diterima dapat digunakan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus, akibatnya 

dalam jangka panjang operasional perusahaan relatif lebih terjamin eksistensinya. 

Hubungan yang dipaparkan Ward dan Patel (1990) ini juga menunjukkan bahwa ABC 

berpeluang untuk dintegrasikan dengan sistem lain sebagai alat manajemen strategis dalam 

pencapaian tujuan perusahaan.  ABC -seperti digambarkan-dapat diimplementasian tidak 

hanya mempertimbangkan  aspek finansialnya, tetapi juga mempertimbangkan aspek-

aspek non finansial yang sebenarnya mendorong capaian tujuan-tujuan finansialnya. 

Terkait dengan hal tersebut Kaplan dan Norton (1996) mengembangkan alat pengukuran 

kinerja baru yang dikenal dengan Balanced Scorecard (BSC).  BSC ini merupakan alat 

pengukuran kinerja yang tidak hanya melihat aspek finansial tetapi juga aspek-aspek non 

finansial, yaitu pelanggan (customer), proses bisnis internal (internal business process dan 

pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth).  Persoalan  Visi dan Misi (strategi) 

menjadi hal penting dalam perumusan pengukuran kinerja dengan menggunakan BSC ini.  

Apabila dikaitkan dengan BSC, gambaran hubungan yang dipaparkan oleh Ward dan Patel 

(1990) mempunyai relevansi yang kuat, mengingat implementasi ABC juga bertitik tolak 

pada tujuan (erat kaitannya dengan visi dan strategi) dan ABC dapat digunakan untuk 
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menentukan standar pengukuran finansial dan non finansial, serta dapat memberikan 

informasi profitabilitas terkait dengan produk/jasa, pelanggan dan pasar (lihat gambar 1).   

Penelitian terkait dilakukan oleh Magia dan Jacobs (2003).  Penelitian tersebut mencoba 

mengkaji interaksi antara ABC dan BSC terhadap kinerja perusahaan.  Hasil penelitian 

menemukan  bahwa secara keseluruhan ABC berinteraksi secara positif dengan keempat 

perspektif dalam BSC.  Interaksi ini mempunyai pengaruh yang positif pula terhadap 

kinerja perusahaan.  Hal ini berarti apabila diimplentasikan secara integratif, sistem ini 

semakin memberikan peluang terjadinya perbaikan kinerja.  Eksistensi dan perkembangan 

perusahaan relatih lebih terjamin dengan mengimplementasikan sistem ini. 

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN SISTEM 

Responsi terhadap dinamika dalam dunia bisnis, membutuhkan SDM (khususnya para 

manajer pengambil keputusan) yang mempunyai kompetensi dan dinamis.  Perubahan 

strategis dalam dunia bisnis harus direspon juga dengan kebijakan strategis.  Mengingat 

kebijakan berada dalam aras konsep, maka diperlukan SDM yang mempunyai kemampuan 

untuk secara berkelanjutan mempelajari dan menganalisis perubahan, kemudian 

merumuskan langkah strategis yang tepat.  

Berbagai faktor perlu dipertimbangkan agar implementasi ABC dapat berjalan secara 

efektif dan efisien.  Nair (1999) menyebutkan paling tidak terdapat tiga faktor penting yang 

harus dipertimbangkan, yaitu teknologi (informasi), orang-orang (tim) dan proses 

(mekanisme) kontrol.  

• Dukungan Teknologi (Informasi) 

Sebagaimana disebutkan, sistem ini harus dapat memberikan respon yang cepat dalam 

mengatasi dinamika yang terjadi, khususnya pasar.  Perusahaan harus mengambil 

keputusan secara cepat untuk menarik produk, mengevaluasi dan merevaluasi harga 

produk, memperbaiki fungsi dan bentuk, melakukan diversifikasi ataupun melakukan 

keputusan strategis lain.  Dukungan teknologi (informasi) yang memadai akan 

mendorong perusahaan untuk segera mengambil keputusan yang relevan dan tepat  

waktu dalam merespon dinamika yang terjadi  dalam dunia bisnis, terkhusus dalam 

menghadapi persaingan (Nair 1999).  Akses terhadap teknologi merupakan kunci 

sukses dalam memenangkan persaingan. 



Implementasi ABC terhadap Kinerja Perusahaan 14

• Kerja Tim  

Implementasi ABC tidak hanya melibatkan bagian akuntansi saja, tetapi juga bagian 

lain (Partridge dan Perren : 1998 ; Friedman dan Lyne : 1995).  Dengan kata lain 

implementasi ABC sebenarnya berpotensi untuk menimbulkan konflik horizontal, 

mengingat adanya kemungkinan setiap karyawan yang terlibat lebih  mengutamakan 

kepentingan dan tujuan bagian masing-masing.  Kerja tim merupakan variabel yang 

penting dalam pengambilan keputusan untuk mengimplentasi ABC  (Morakul dan Wu : 

2001).  Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa jenis dan fungsi dalam struktur 

organisasi memegang peranan penting dalam pengimplementasian sistem.  Persoalan 

tugas dan delegasi wewenang menjadi hal yang penting dalam pembentukan dan 

peningkatan kerjasama tim guna menunjang efektifitas sistem.   Faktor penting  lain 

yang dapat menumbuhkan semangat kerja kolektif tersebut adalah bagaimana budaya 

organisasi yang dikembangkan dan bagaimana proses komunikasi intra/interpersonal 

terjalin dalam perusahaan.  

• Mekanisme Kontrol dan Pengukuran Kinerja yang Tepat 

Sebuah sistem akan berjalan dengan baik, apabila didukung dengan mekanisme kontrol 

dan pengukuran kinerja yang memadai.  Manajemen harus mempunyai seperangkat 

pengukuran yang  jelas  untuk mengevaluasi dan menilai efektifitas pelaksanaan sistem 

(mengukur aktivitas-aktivitas) dan menilai kinerja (profitablitas).  Pengendalian 

perusahaan tidak hanya terfokus pada output tetapi juga pada proses.  Baik proses 

maupun output (yang tercermin dalam kinerja) tersebut akan dievaluasi dengan 

mengacu pada rencana strategis yang disepakati. Sebagai sistem yang integrasi, ABC 

hendaknya tidak hanya memprioritaskan aspek finansial tetapi juga aspek non finansial 

(Dolinsky dan Vollman : 1991).  Untuk itu diperlukan juga seperangkat pengukuran 

untuk menilai efektifitas maupun efisiensi aspek non finansial ini (Contoh aspek non 

finansial : loyalitas pelanggan, mutu produk, ketepatan waktu pemasaran produk, 

dedikasi karyawan dan sebagainya). Diharapkan juga, didalam perusahaan tercipta 

mekanisme saling kontrol antar bagian Hubungan antara rencana  strategis dan 

pengukuran kinerja dijelaskan dalam gambar 2  
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SIMPULAN  DAN IMPLIKASI 

ABC merupakan sistem akuntansi biaya kontemporer yang terintegrasi dan komprehensif.  

Kemampuan ABC tidak hanya dapat mengukur kos produk secara tepat, namun dari 

informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan strategis lain dalam 

perusahaan.  Implementasi ABC tidak hanya terfokus pada aspek finansial, namun juga 

pada aspek non finansial lain yang merupakan indikator keberhasilan/kinerja perusahaan. 

Namun demikian, berbagai hasil riset masih menunjukkan temuan yang berbeda.  

Implementasi ABC belum memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan dalam 

peningkatan kinerja.  Bahkan di negara asalnya, minat untuk menggunakan sistem ini 

masih sangat kecil.  Artinya masih ada alternatif sistem lain yang diyakini dapat membantu 

perusahaan dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. 

Implementasi sistem ini selain membutuhkan SDM yang berkompeten juga memerlukan 

dukungan teknologi dan semangat kerja tim.  Selain itu, seperangkat  alat untuk 

kepentingan mekanisme kontrol perlu disusun agar supaya  sistem dapat berjalan efektif  

dan efisien.  Selain dapat mengevaluasi dan mengukur kinerja, alat kontrol ini dapat 

memberikan umpan balik  untuk perbaikan rencana strategis perusahaan.  

Berbagai temuan riset tersebut memberikan implikasi adanya riset berikutnya antara lain : 

• Perlunya dikembangkan pendekatan kontinjensi dalam penelitian terkait.  Implementasi 

ABC yang memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap kinerja menunjukkan 

adanya faktor-faktor lain yang menunjang keberhasilan implementasi ABC (Kennedy 

RENCANA 
STRATEGIS 

RENCANA 
KINERJA

PENGUKURAN 
KINERJA 

• Menentukan tujuan, 
sasaran  dan kebijakan 
strategis. 

• Menentukan faktor 
sukses 

• Menentukan hubungan 
antara aktivitas program 
dan organisasional  

• Menentukan kriteria 
efisiensi dan efektifitas 
outcome 
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sistem.mekanisme  
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pemborosan, dan waktu 
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Gambar 2 : Metodologi Pengukuran Kinerja dengan menggunakan ABC (Sumber Amos et al : 1997) 
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dan Graves 2001, Narayanan dan Sarkar 1999).  Hal ini disebabkan adanya perbedaan 

lingkungan organisasi.  Shield dan Young (1989) menyatakan bahwa salah satu 

kendala terbesar akan suksesnya implementasi  sistem manajemen kos adalah resistensi 

(individual) untuk berubah.  Sistem tidak hanya akan merubah perilaku dan sikap, 

namun juga ditentukan oleh kedua faktor tersebut (Mc Gowan 1994). Dengan kata lain 

ada interaksi timbal balik antara implementasi sistem kos baru dengan sikap dan 

perilaku. Pendekatan kontijensi ini dapat berpola interaktif, yaitu dengan menguji 

berbagai alternatif variabel moderasi maupun dapat berpola kausalis, atau dengan kata 

lain pengaruh sistem akan dilihat dalam konteks hubungan tidak langsungnya terhadap 

kinerja.  Salah satu faktor yang sering direkomendasikan adalah budaya organisasi. 

Morakul dan Wu (2001) merekomendasikan perlunya modifikasi terhadap budaya 

organisasi agar sistem manajemen kos baru dapat berjalan secara efektif. Faktor lain 

yang dapat diteliti terkait dengan implementasi sistem baru adalah pemahaman 

terhadap struktur, pemahaman terhadap sistem dan komunikasi interpersonal (Jones 

2003). McGowan dan Klammer (1997) juga merekomendasikan beberapa faktor 

penting suksesnya implementasi sistem ABC, yaitu dukungan manajemen puncak, 

kompensasi dan pelatihan pada karyawan. 

• Perlunya diteliti faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perusahaan 

mengimplementasikan ABC atau sebaliknya.  Hasil temuan yang berbeda terhadap 

minat perusahaan untuk mengadopsi ABC menunjukkan bahwa implementasi ABC 

bukan variabel yang berdiri sendiri, tetapi ditentukan oleh faktor-faktor (variabel) 

penyebab  lain/variabel anteseden (Ho dan Kidwell 2000, Innes dan Mitchell 1997 ).  

Malmi (1999) menyatakan bahwa adopsi sistem ABC bergantung pada beberapa 

faktor, yaitu ukuran perusahaan (firm size), derajat sentralisasi, diversivitas produk dan 

ratio kos tidak langsung terhadap kos langsung. 

• Kecenderungan perbedaaan minat terhadap penggunaan alat strategis menunjukkan 

bahwa alat-alat tersebut memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap kinerja 

perusahaan (Ho dan Kidwell 2000, Innes dan Mitchell 1997 ).  Perlu dilakukan analisis 

komparatif lebih spesifik terhadap pengaruh implementasi suatu sistem dengan sistem 

yang lain terhadap kinerja.  Dari riset tersebut dapat diperoleh gambaran alat strategis 

manakah yang paling efektif untuk diterapkan sehingga menghasilkan kinerja yang 

optimal bagi perusahaan.  
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