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ABSTRAK 

 

CV. Maju Makmur merupakan salah satu industri yang memproduksi tas, 

tempat STNK, jaket dan ikat pinggang yang terbuat dari bahan baku kulit. Selama 

12 tahun terakhir, CV. Maju Makmur telah mengalami penurunan penjualan hingga 

96,7% yang disebabkan oleh inefisiensi dalam proses produksi. Tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah dapat menghasilkan laporan persentase value 

added activities dan non value added activities serta laporan aktivitas yang 

disarankan untuk dilakukan activity elimination atau activity reduction. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti melakukan Process Value 

Analysis terhadap aktivitas, kemudian melakukan perhitungan Manufacturing 

Cycle Effectiveness, dan selanjutnya melakukan pemilihan aktivitas untuk activity 

elimination atau activity reduction berdasarkan metode Activity Based 

Management.  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat 66,73% value 

added activities dan 33,27% non value added activities untuk tas dan tempat STNK. 

46,22% value added activities dan 53,78% non value added activities untuk jaket. 

56,25% value added activities dan 43,75% non value added activities untuk ikat 

pinggang. Berdasarkan hasil tersebut, maka non value added activities dari keempat 

produk disarankan untuk dilakukan activity reduction karena hasil MCE dari 

keempat produk tersebut diatas 30%.  

Kata Kunci: Acivity Based Mangement, Cost Reduction, Manufacturing Cycle 

Effectiveness 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini pertumbuhan bisnis semakin 

pesat salah satunya bisnis dibidang fashion. Hal tersebut terbukti dari banyaknya 

pengusaha kreatif yang memproduksi berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan 

fashion. Tidak heran jika saat ini persaingan dalam bisnis fashion sangat ketat. Tas, 

jaket, dompet hingga aksesoris lainnya merupakan salah satu barang yang diminati 

konsumen untuk menunjang penampilan mereka. Produk-produk tersebut 

merupakan pelengkap fashion terutama bagi kaum wanita yang menjadi tren untuk 

mempercantik penampilan. 

CV. Maju Makmur merupakan salah satu industri yang memproduksi tas, 

jaket, tempat STNK dan ikat pinggang yang terbuat dari bahan baku kulit. CV. Maju 

Makmur berdiri pada tahun 1998, berlokasi di Jl. Raya Kludan No. 42 

Tanggulangin Sidoarjo. Agar dapat tetap bersaing secara kompetitif, CV. Maju 

Makmur harus menciptakan produk-produk yang berkualitas dan mengikuti 

perkembangan zaman. Selain itu, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan 

adalah harga dari suatu produk. Dimana konsumen selalu mencari harga yang 

rendah akan tetapi produk tetap berkualitas. Sehingga CV. Maju Makmur harus 

akurat dalam menentukan harga dari suatu produk agar dapat bersaing secara 

kompetitif. 

Selama 12 tahun terakhir, CV. Maju Makmur telah mengalami penurunan 

penjualan yang signifikan hingga 96,7%, terbukti dari grafik penjualan dan  

persentase penurunan penjualan pada tahun 2005 sampai dengan 2017 sebagai 
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berikut: 

 

Gambar 1 Grafik Penjualan per Tahun 

 

 

Gambar 2 Grafik Persentase Penurunan Penjualan 
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Berdasarkan garfik penurunan penjualan diatas persentase penurunan 

penjualan pada setiap tahun berbeda-beda, dimulai pada tahun 2006-2005 

mengalami penurunan sebesar 30,66%. Tahun 2007-2006 mengalami penurunan 

sebesar 28,85%. Tahun 2008-2007 mengalami penurunan sebesar 59,46%. 

Sedangkan pada tahun 2009 tidak mengalami penurunan karena memiliki jumlah 

penjualan yang sama dengan tahun 2008 yaitu sebesar Rp450.000.000. Tahun 

2010-2009 CV. Maju Makmur kembali mengalami penurunan sebesar 13,33%. 

Tahun 2011-2010 mengalami penurunan sebesar 42,31%. Tahun 2012-2011 

mengalami penurunan sebesar 6,67%. Pada tahun 2013-2012 CV. Maju Makmur 

sempat mengalami kenaikan sebesar 4,29% namun, pada tahun berikutnya yaitu 

2014-2013 kembali mengalami penurunan sebesar 20,55%. Kemudian tahun 2015-

2014 mengalami penurunan sebesar 22,41%. Tahun 2016-2015 mengalami 

penurunan sebesar 26,67% dan tahun 2017-2016 mengalami penurunan sebesar 

24,24%. Jika dihitung dari tahun 2005 sampai dengan 2017 CV. Maju Makmur 

mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 96,7%. 

Dari data diatas terlihat selama 12 tahun, CV. Maju Makmur mengalami 

penurunan penjualan yang signifikan. Selain itu, CV. Maju Makmur juga 

mengalami perubahan tren produk yang dijual. Dimana, pada tahun 2005 sampai 

dengan 2007 produk yang terjual adalah 100% dikuasai oleh produksi dari CV. 

Maju Makmur sendiri. Sedangkan mulai tahun 2008 penjualan tidak lagi dikuasai 

oleh produk yang dihasilkan oleh CV. Maju Makmur, produk yang diproduksi 

sendiri oleh CV. Maju Makmur hanya terjual sebesar 40% dari penjualan dan 60% 

yang terjual adalah produk lain.  
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Penurunan penjualan yang dialami oleh CV. Maju Makmur tersebut 

dipengaruhi oleh faktor inefisiensi didalam proses produksi. Dalam proses 

produksi, terdapat rangkaian aktivitas produksi yang berbeda-beda untuk masing-

masing produk. Inefisiensi di dalam proses produksi ini dapat mempengaruhi harga 

produk, yaitu jika terus terjadi inefisiensi dalam produksi maka suatu produk akan 

memiliki harga pokok produksi yang tinggi sehingga harga jual produk menjadi 

mahal, pada akhirnya CV. Maju Makmur kalah dalam bersaing dengan produk lain. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu diterapkan metode Activity 

Based Management (ABM) karena dengan menerapkan metode ABM, CV. Maju 

Makmur dapat mengukur dan menilai aktivitas-aktivitas yang tidak efisien dan 

tidak memiliki nilai tambah (non value added activities) yang nantinya akan 

dilakukan eliminasi atau reduksi. Mengingat, setiap aktivitas produksi yang 

dilakukan akan memicu biaya, maka dengan melakukan eliminasi atau reduksi pada 

aktivitas produksi, nantinya CV. Maju Makmur dapat mengurangi harga pokok 

produksi. Sehingga produk memiliki harga jual yang rendah tanpa merubah kualitas 

dan CV. Maju Makmur dapat bersaing secara kompetitif.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana menganalisis aktivitas bernilai tambah (value added activities) 

dan aktivitas tidak memiliki nilai tambah (non value added activities) 

terhadap produk? 

2. Bagaimana melakukan eliminasi dan reduksi terhadap aktivitas yang tidak 

memiliki nilai tambah (non value added activities)?  
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk mencegah meluasnya pokok bahasan, maka pokok bahasan dibatasi 

meliputi : 

1. Tidak membahas pemilihan aktivitas (activity selection) dan pembagian 

aktivitas (activity sharing) dalam strategi pengurangan biaya (cost reduction).  

2. Tidak membahas penentuan standar produksi dalam langkah-langkah Activity 

Based Management (ABM). 

3. Produk yang digunakan dalam penelitian ini adalah: tas dan tempat STNK, 

jaket dan ikat pinggang. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai adalah: 

1. Dapat menghasilkan laporan persentase value added activities dan laporan 

persentase non value added activities bagi CV. Maju Makmur. 

2. Dapat menghasilkan laporan aktivitas yang disarankan untuk dilakukan 

activity elimination atau activity reduction terhadap non value added 

activities bagi CV. Maju Makmur. 

1.5 Manfaat 

 Manfaat dari analisis value added activities dan non value added activities 

menggunakan metode Activity Based Management adalah memberikan informasi 

bagi manajemen sebagai dasar untuk melakukan cost reduction menggunakan 

penghapusan aktivitas (activity elimination) atau pengurangan aktivitas (activity 

reduction) pada proses produksi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Activity Based Management (ABM) 

Menurut Siregar (2013) Activity Based Management (ABM) merupakan 

suatu metode pengelolaan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai 

(value) produk atau jasa kepada konsumen, untuk meningkatkan daya saing dan 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. ABM mengandalkan Activity Based 

Costing (ABC) sebagai sumber informasinya. ABM berfokus pada efektivitas dan 

efisiensi aktivitas serta proses kunci binsis. Penerapan ABM akan memberikan 

manfaat bagi bisnis melalui perbaikan operasi, pengurangan biaya, atau penciptaan 

nilai bagi konsumen dengan mengidentifikasi sumber daya yang dikeluarkan untuk 

konsumen, produk atau jasa. ABM membantu manajemen berfokus pada faktor-

faktor sukses perusahaan yang paling penting dan membawa pada keunggulan 

kompetitif. 

2.2 Langkah-langkah Activity Based Management (ABM) 

Menurut Hilton (1999), langkah-langkah penerapan Activity Based 

Management yaitu: 

1. Penentuan standar produksi 

 Proses ini meliputi penentuan standar bahan baku, standar tenaga kerja 

utama dan standar aktivitas. Proses ini digunakan dalam menghitung 

kebutuhan produksi berdasarkan standar perusahaan. 

2. Identifikasi aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah 

 Dalam proses ini melakukan pengelompokan aktivitas bernilai tambah dan 

aktivitas tidak bernilai tambah. Kemudian aktivitas yang tidak bernilai 
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tambah akan dilaporkan ke manajemen sehingga dapat dilakukan proses 

pengurangan biaya. 

3. Melakukan pengukuran kinerja 

 Proses ini merupakan hasil evaluasi dari proses sebelumnya yaitu dengan 

membandingkan antara sebelum dilakukan pengurangan biaya dan setelah 

dilakukan pengurangan biaya.  

4. Melaporkan biaya tidak bernilai tambah 

 Melaporkan biaya tidak bernilai tambah adalah proses akhir dalam 

langkah-langkah ABM. Proses ini menampilkan hasil dari biaya produksi 

setelah dilakukan pengurangan biaya. 

2.3 Dimensi Activity Based Management (ABM) 

Menurut Hansen dan Mowen (2009), model ABM dibentuk dari dua analisis, 

konsep dari manajemen berdasarkan aktivitas dinyatakan memiliki dua dimensi dan 

uraian sebagai berikut: 

a. Dimensi biaya (cost dimension) 

 Memberikan informasi biaya mengenai sumber daya, aktivitas, produk 

dan pelanggan (serta biaya-biaya lain yang diperlukan), dimana biaya-biaya 

sumber daya dapat ditelusuri ke aktivitas-aktivitas dan kemudian biaya 

aktivitas dibebankan ke pelanggan. Dengan demikian dimensi ini 

merefleksikan kebutuhan untuk membagi sumber daya biaya (cost of 

resources) terhadap aktivitas dan biaya aktivitas (cost of activity) terhadap 

obyek biaya (cost object), seperti pelanggan dan produk agar dapat 

menganalisis kebutuhan. Keputusan tersebut termasuk penetapan harga, 

pengadaan produk dan penetapan prioritas untuk usaha perbaikan. 
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b. Dimensi proses (process dimension) 

 Memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilaksanakan, 

mengapa aktivitas tersebut dilaksanakan dan seberapa baik pelaksanaannya. 

Dimensi ini menjelaskan mengenai akuntansi pertanggung jawaban 

berdasarkan aktivitas dan lebih menfokuskan pada pertanggung jawaban 

aktivitas bukan biaya, dan menekankan pada kinerja sistem secara 

menyeluruh bukan pada kerja secara individu. Dengan demikian dimensi ini 

merefleksikan kebutuhan untuk suatu kategori informasi yang baru mengenai 

kinerja aktivitas. Informasi ini menunjukkan apa yang menyebabkan pemicu 

biaya dan bagaimana pengukuran kinerjanya. Dimensi inilah yang sangat 

membantu manajemen dalam mengidentifikasi kesempatan perbaikan dan 

cara-cara melakukan perbaikan. Dimensi inilah membuat manajer mampu 

untuk terlibat dan menilai perbaikan yang berkelanjutan. 

2.4 Process Value Analysis (PVA) 

 Process Value Analysis (PVA) atau analisis nilai proses merupakan dasar 

dalam Activity Based Management (ABM). Analisis ini merupakan landasan 

akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas, hal ini lebih memfokuskan 

pada akuntabilitas aktivitas, bukan pada biaya, dan hal ini menekankan 

maksimalisasi kinerja sistem yang luas, bukan pada kinerja individual.  Menurut 

Hansen dan Mowen (2004) akuntansi pertanggungjwaban berdasarkan aktivitas 

adalah sistem akuntansi pertanggujawaban yang dikembangkan bagi perusahaan 

yang beroperasi dalam lingkungan yang terus – menerus menuntut perbaikan. 

 Munculnya akuntansi aktivitas adalah faktor utama yang dibutuhkan untuk 

pengoperasionalan sistem akuntansi pertanggungjawaban perbaikan berkelanjutan. 
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Proses adalah sumber dari banyak kesempatan perbaikan yang muncul dalam suatu 

organisasi. Proses terjadi dari aktivitas yang berhubungan untuk menampilkan 

suatu tujuan spesifik. Perbaikan proses berarti perbaikan cara aktivitas yang 

dilakukan. Jadi, PVA lebih fokus terhadap manajemen aktivitas, bukan biaya. 

Manajemen aktivitas adalah kunci keberhasilan pengendalian bagi perusahaan yang 

beroperasi dalam lingkungan perbaikan berkelanjutan. Menurut Hansen dan 

Mowen (2004), realisasi bahwa aktivitas berperan penting untuk penghitungan 

biaya produk dan untuk pengendalian yang efektif telah mengarah pada suatu 

pandangan baru terhadap proses bisnis yang disebut manajemen berdasarkan 

aktivitas. Menurut Mulyadi dan Johny S (2001) Process Value Analysis (PVA) 

berkaitan dengan: 

a. Analisis Pemicu (Driver Analysis) 

 Pemicu adalah penyebab timbulnya permintaan sebuah aktivitas. Menurut 

Siregar (2013) jika permintaan atas aktivitas berubah maka biaya aktivitas juga 

akan berubah. Ada dua macam pemacu biaya (cost driver) yaitu resource driver 

dan activity driver. Resource driver adalah faktor yang menjadi penyebab konsumsi 

sumber daya oleh aktivitas. Activity driver adalah faktor yang menjadi penyebab 

timbulnya konsumsi aktivitas oleh cost object. Sebagai contoh, kuantitas produk 

yang dipesan oleh customer merupakan pemicu aktivitas proses pengelolaan 

produk, sehingga kuantitas produk merupakan activity driver. Aktivitas proses 

pengelolaan produk menjadi penyebab konsumsi bahan baku, karena besarnya 

bahan baku ditentukan oleh kuantitas produk yang dipesan oleh customer. Tujuan 

analisis pemicu adalah usaha untuk mengetahui akar penyebab munculnya suatu 

aktivitas dan mencari faktor penyebab timbulnya biaya dari suatu aktivitas. Jika 
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penyebab timbulnya biaya diketahui, dapat dicari tindakan untuk melakukan 

improvement terhadap aktivitas. 

b. Analisis Aktivitas (Activity Analysis)  

Menurut Siregar (2013) analisis aktivitas adalah suatu analisis yang 

digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan nilai suatu aktivitas. 

Analisis Aktivitas ini menentukan aktivitas apa yang dilakukan, jumlah pekerja 

yang telibat, waktu dan sumber ekonomi yang digunakan serta rekomendasi bagi 

manajemen tentang aktivitas tersebut. Analisa aktivitas merupakan inti dari process 

value analysis (PVA). Analisa aktivitas merupakan suatu proses identifikasi, 

penjabaran serta evaluasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi. 

Analisa aktivitas diharapkan mampu menghasilkan empat keluaran sebagai berikut: 

- Aktivitas-aktivitas yang dilakakukan 

- Jumlah orang yang terlibat dalam pelaksanaan setiap aktivitas 

- Jumlah waktu dan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas 

- Penentuan nilai aktivitas terhadap organisasi, termasuk rekomendasi untuk 

memilih dan mempertahankan hanya aktivitas yang bernilai tambah. 

Pada tahap inilah aktivitas dapat dikategorikan sebagai  aktivitas bernilai tambah 

atau tidak bernilai tambah.  

2.4.1 Aktivitas Bernilai Tambah (Value Added Activities) 

Menurut Siregar (2013) Aktivitas bernilai tambah (value added activities) 

adalah aktivitas yang dapat meningkatkan nilai produk atau jasa untuk konsumen. 

Penghilangan aktivitas ini secara otomatis akan menurunkan nilai produk atau jasa 

untuk konsumen. Aktivitas bernilai tambah merupakan aktivitas yang memenuhi 

hal-hal berikut ini: 
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1. Ada perubahan bentuk. 

2. Bentuk yang dihasilkan tidak diperoleh dari aktivitas sebelumnya. 

3. Aktivitas lain menjadi dapat dilakukan. 

4. Untuk memenuhi permintaan atau harapan konsumen. 

5. Mendorong pembelian material atau komponen produk. 

6. Berkontribusi terhadap kepuasan konsumen. 

7. Salah satu langkah penting dalam proses bisnis. 

8. Untuk memecahkan atau menghilangkan masalah kualitas. 

9. Dilakukan atas permintaan konsumen atau memuaskan mereka. 

Untuk dapat dikatakan sebagai aktivitas bernilai tambah maka aktivitas 

tersebut harus memenuhi 3 kriteria berikut ini : 

- Aktivitas menyebabkan adanya perubahan fisik dan bentuk 

- Perubahan fisik dan bentuk tidak dapat dilakukan oleh aktivitas sebelumnya 

- Aktivitas yang memungkinkan aktivitas lain untuk dilaksanakan  

Aktivitas bernilai tambah merupakan aktivitas yang harus dijaga 

keberadaannya di dalam bisnis. Agar dapat disebut sebagai aktivitas bernilai 

tambah, suatu aktivitas harus memenuhi minimalnya tiga kriteria, yaitu aktivitas 

tersebut menyebabkan perubahan bentuk, perubahan bentuk tidak diproleh dari 

aktivitas sebelumnya, dan menyebabkan aktivitas lain dapat dilakukan.  

2.4.2 Aktivitas Tidak Bernilai Tambah (Non Value Added Activities) 

Menurut Siregar (2013) Aktivitas tidak bernilai tambah (non value added 

activities) adalah suatu aktivitas yang mengonsumsi waktu, sumber daya, atau 

tempat tetapi hanya memberikan sedikit nilai tambah bagi kepuasan konsumen atau 

bahkan sama sekali tidak memberi nilai tambah. Jika aktivitas ini dihilangkan, nilai 
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atau kepuasan konsumen tidak akan berkurang, tetapi konsumen tidak akan 

menyadarinya. Aktivitas tidak bernilai tambah adalah aktivitas yang memiliki ciri-

ciri seperti berikut ini: 

1. Dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi bentuk, kenyamanan atau fungsi 

produk atau jasa. 

2. Menimbulkan pemborosan dan hanya memberikan sedikit nilai tambah bagi 

produk atau jasa atau bahkan tidak memberi nilai tambah sama sekali. 

3. Dilakukan karena adanya inefisiensi atau kesalahan dalam aliran proses. 

4. Pekerjaan ulang atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan pada bagian atau 

departemen lain. 

5. Dilakukan untuk mengawasi masalah kualitas. 

6. Menghasilkan output yang tidak perlu atau tidak diinginkan. 

Sebuah aktivitas dikategorikan sebagai aktivitas tidak bernilai tambah apabila 

tidak dapat memenuhi sebagian atau semua kriteria dari tiga kriteria aktivitas 

bernilai tambah. Contoh aktivitas tidak bernilai tambah adalah aktivitas inspeksi 

pemotongan kain. Aktivitas inspeksi merupakan aktivitas pendeteksian bukan 

aktivitas mengubah bentuk. Berdasarkan hal tersebut, aktivitas ini tidak dapat 

memenuhi kriteria pertama. Kemudian, penjahitan ulang akibat adanya kesalahan 

menjahit juga bukan merupakan aktivitas bernilai tambah. Aktivitas ini dilakukan 

karena adanya kesalahan pada saat dilakukan penjahitan pertama kali. Kriteria 

aktivitas bernilai tambah yang kedua tidak dapat dipenuhi sebab perubahan bentuk 

telah terjadi pada aktivitas menjahit pertama. 

Menurut Hansen dan Mowen (2004:491) dalam operasional manufaktur, 

terdapat lima aktivitas utama yang sering disebut non value added yaitu 
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penjadwalan, pemindahan, penantian, pengawasan dan penyimpanan. Pelaksanaan 

aktivitas tidak bernilai tambah menyebabkan munculnya biaya tidak bernilai 

tambah. Munculnya biaya tersebut mengindikasikan terjadinya inefisiensi. Seiring 

dengan semakin ketatnya persaingan, banyak perusahaan berusaha keras untuk 

menghilangkan aktivitas tidak bernilai tambah ini karena menyebabkan biaya 

semakin tinggi.  

2.5 Manufacturing  Cycle Effectiveness (MCE) 

Menurut Saftiana, dkk (2007) Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) 

adalah persentase value added activities yang ada dalam aktivitas proses produksi 

yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan value bagi customer. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2003) Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) 

merupakan ukuran yang menunjukkan persentase value added activities yang 

terdapat dalam suatu aktivitas yang digunakan oleh seberapa besar non value added 

activities dikurangi dan dieliminasi dari proses pembuatan produk. 

Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) merupakan alat analisis terhadap 

aktivitas-aktivitas produksi, misalnya berapa lama waktu yang dikonsumsi oleh 

suatu aktivitas mulai dari penanganan bahan baku, produk dalam proses hingga 

produk jadi (cycle time). MCE dihitung dengan memanfaatkan data cycle time  atau 

yang telah dikumpulkan. Pemilihan cycle time dapat dilakukan pada analisis 

aktivitas (activity analysis) dalam Process Value Activity (PVA). Menurut Saftiana, 

dkk (2007) cycle time terdiri dari value added activities yaitu processing time dan 

non value added activities yang terdiri dari waktu penjadwalan (schedule time), 

waktu inspeksi (inspection time), waktu pemindahan (moving time), waktu tunggu 

(waiting time) dan waktu penyimpanan (storage time). 
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Mulyadi (2003) memformulasikan cycle time yang digunakan untuk 

menghitung MCE sebagai berikut: 

Cycle Time = Processing Time + Waiting Time + Moving Time + Inspection Time 

+ Storage Time 

Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) = Processing Time / Cycle Time 

Keterangan: 

- Processing Time = waktu sesungguhnya yang diperlukan untuk 

mengerjakan suatu produk. 

- Waiting Time = waktu dimana produk berada dalam suatu departemen 

sebelum diproses. 

- Moving Time = waktu yang diperlukan untuk memindahkan produk dari 

satu departemen ke departemen berikutnya dan gudang. 

- Inspection Time = waktu yang digunakan untuk menginspeksi produk dan 

juga meliputi waktu yang diperlukan untuk mengerjakan kembali produk 

yang kurang memenuhi spesifikasi. 

- Storage Time = waktu penyimpanan ini diakibatkan oleh proses 

penyimpanan baik bahan baku sebelum akhirnya dimulai proses produksi 

ataupun barang jadi yang disimpan di gudang. 

Menurut Mulyadi (2003) suatu proses pembuatan produk menghasilkan cycle 

effectiveness sebesar 100%, maka aktivitas bukan penambah nilai telah dapat 

dihilangkan dalam proses pengolahan produk, sehingga customer produk tidak 

dibebani dengan biaya-biaya untuk aktivitas-aktivitas yang bukan penambah nilai. 

Apabila proses pembuatan produk menghasilkan cycle effectiveness kurang dari 

100%, maka proses pengolahan produk masih mengandung aktivitas-aktivitas yang 
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bukan penambah nilai bagi customer. Menurut Saftiana, dkk (2007) proses produksi 

yang ideal adalah menghasilkan cycle time sama dengan processing time.  

2.6 Strategi Pengurangan Biaya (Cost Reduction)  

Perusahaan harus terus melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous 

improvement) supaya dapat bersaing dan unggul di pasar. Dalam perbaikan 

berkelanjutan terkandung tujuan pengurangan biaya. Kondisi kompetitif 

menghendaki agar suatu bisnis dapat menghasilkan produk tepat waktu, sesuai 

keinginan konsumen, dan dengan harga terendah yang paling masuk akal. 

Berdasarkan hal tersebut, perusahaan harus terus berupaya untuk melakukan 

pengurangan biaya. Terdapat empat cara yang dapat digunakan untuk mengurangi 

biaya berdasarkan analisis aktivitasnya, yaitu: 

2.6.1 Penghapusan Aktivitas (Activity Elimination) 

Cara ini dilakukan melalui penghapusan aktivitas yang tidak menghasilkan 

nilai tambah atau hanya sedikit memberi nilai tambah bagi produk, jasa atau 

konsumen dan yang  tidak berdampak terhadap kelangsungan usaha perusahaan. 

Activity Elimination berfokus pada aktivitas yang tidak bernilai tambah. Menurut 

Mulyadi (2003) aktivitas tidak bernilai tambah merupakan aktivitas yang menjadi 

target utama untuk dihilangkan. Misalnya aktivitas inspeksi. Aktivitas inspeksi 

dianggap penting karena dapat memastikan agar produk menggunakan komponen 

yang sesuai dengan spesifikasinya. Aktivitas ini perlu dilakukan karena rendahnya 

kinerja perusahaan pemasok. Solusinya adalah pemilihan pemasok yang berkualitas 

atau yang bersedia memperbaiki kinerjanya sehingga perusahaan dapat menghapus 

aktivitas inspeksi tersebut. Penghapusan aktivitas inspeksi akan diikuti 

pengurangan biaya perusahaan.  
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2.6.2 Pemilihan Aktivitas (Activity Selection) 

Cara ini dilakukan dengan memilih aktivitas-aktivitas tertentu yang akan 

dijadikan satu set aktivitas sesuai dengan strategi kompetisi yang digunakan 

perusahaan. Pada kerangka kaizen, penggunaan strategi yang berbeda akan 

menyebabkan aktivitas yang berbeda pula. Misalnya, strategi desain produk yang 

berbeda akan membutuhkan aktivitas produksi yang berbeda pula. Setiap strategi 

desain produk akan membutuhkan set aktivitas dan berkaitan dengan biaya tertentu 

yang terkait sehingga pemilihan aktivitas dari strategi yang berbeda akan dapat 

mengurangi biaya. 

2.6.3 Pengurangan Aktivitas (Activity Reduction) 

Pengurangan biaya dapat dicapai dengan mengurangi aktivitas yang tidak 

bernilai tambah. Cara ini dilakukan dengan mengurangi konsumsi waktu dan atau 

sumber daya oleh aktivitas. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan 

efisiensi aktivitas. Misalnya aktivitas pengesetan merupakan aktivitas yang 

dibutuhkan perusahan. Penguragan aktivitas pada aktivitas pengesetan dilakukan 

dengan cara mengurangi waktu pengesetan. 

2.6.4 Pembagian Aktivitas (Activity Sharing) 

Cara ini dilakukan dengan melaksanakan aktivitas pada skala keekonomian. 

Pembagian aktivitas akan meningkatkan efisiensi aktivitas yang dibutuhkan dengan 

menggunakan skala ekonomi (economies of scale). Upaya meningkatkan 

penggunaan pemicu biaya tanpa meningkatkan total biaya aktivitas. Secara spesifik, 

jumlah pemicu biaya akan menigkat tanpa harus menambah total biaya dari 

aktivitas tersebut. Misalnya, sebuah produk baru didesain dengan menggunakan 
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komponen yang telah digunakan juga oleh produk yang telah ada dapat 

menghindaari aktivitas pembuatan komponen baru.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan 

observasi yang dilakukan secara langsung dengan pemilik perusahaan dan beberapa 

pegawai seperti penjahit tas dan tempat stnk, penjahit jaket, penjahit ikat pinggang, 

penjaga toko dan bagian administrasi.  

3.1.1 Teknik Wawancara  

Wawancara bertujuan untuk melakukan identifikasi permasalahan yang 

terjadi saat ini dan pengumpulan data-data terkait dengan permasalahan yang akan 

diteliti serta informasi apa saja yang dibutuhkan agar penelitian yang dibuat 

nantinya dapat memberikan solusi. Terdapat beberapa narasumber dalam 

wawancara ini yaitu pemilik perusahaan dan beberapa pegawai CV. Maju Makmur 

seperti penjahit, penjaga toko dan bagian administrasi. Berikut adalah daftar 

pertanyaan pada kegiatan wawancara yang terkait dengan topik penelitian: 

- Produk apa saja yang di produksi? 

- Produk apa saja yang dijual namun tidak diproduksi sendiri? 

- Bahan baku apa yang digunakan untuk masing-masing produk? 

- Berapa kebutuhan bahan baku dalam satu kali produksi? 

- Sumber daya yang digunakan apa saja (alat dan mesin) selama proses 

produksi? 

- Berapa harga bahan baku? 

- Berapa ongkos jahit setiap produk? 

- Bagaimana proses produksi masing-masing produk? 
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- Berapa lama waktu yang dikonsumsi untuk memproduksi masing-masing 

produk? 

3.1.2 Teknik Observasi  

Observasi memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi ataupun data yang 

tidak didapatkan dari kegiatan wawancara. Observasi merupakan pengamatan 

secara langsung kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi 

masing-masing produk yang dilakukan CV. Maju Makmur. Selain mengamati 

proses produksi, dari observasi tersebut menghasilkan data jumlah pegawai yang 

terlibat selama proses produksi, sumber daya yang digunakan apa saja serta data 

lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi masing-masing produk dengan 

bantuan stopwatch.  

3.1.3 Tinjauan Kepustakaan  

Tinjauan kepustakaan merupakan pengumpulan data melalui sumber dari 

buku, literatur, serta media teknologi yang berhubungan dengan permasalahan yang 

akan diteliti. Tinjauan kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh dasar teoritis 

yang dapat digunakan dalam pembahasan dan menganalisis data. 

3.2 Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk mengolah data yang telah didapatkan dari hasil 

pengumpulan data. Dalam menganalisis data, terdapat langkah-langkah yang 

dilakukan agar dapat melakukan pemecahan masalah. Untuk mempermudah hal 

tersebut, maka langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

digambarkan dengan Input Process Output (IPO) Diagram.  
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3.2.1 Input Process Output (IPO) Diagram 

Dalam IPO diagram terdapat tiga komponen utama yaitu input, process, serta 

output sebagai berikut: 

 

Gambar 3 Input, Process dan Output Diagram 

Berikut adalah penjelasan dari gambar IPO diatas dan bagaimana langkah-langkah 

yang dilakukan untuk menghasilkan suatu output: 

1. Langkah pertama yang dilakukan untuk menghasilkan output laporan value 

added activities dan non value added activities membutuhkan beberapa input 

yaitu data aktivitas produksi, data jumlah tenaga kerja, data lama waktu 

produksi dan data sumber daya digunakan yang nantinya akan diproses untuk 

menentukan value added activities dan non value added activities 

menggunakan Process Value Analisys (PVA). Proses ini dilakukan untuk 

mengelompokan aktivitas mana saja yang termasuk dalam value added 
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activities dan non value added activities. Langkah-langkah yang dilakukan 

dalam PVA adalah sebagai berikut: 

a.  Driver Analysis 

Driver analysis dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang 

menyebabkan munculnya biaya atau pemicu biaya pada suatu aktivitas. 

Dalam driver analysis ini membutuhkan data aktivitas produksi, data 

jumlah tenaga kerja, data lama waktu produksi dan data sumber daya 

digunakan. Untuk memudahkan dalam pengelolaan termasuk dalam 

perhitungan biaya, aktivitas-aktivitas yang dianggap memiliki 

karakteristik konsumsi sumber daya yang sama akan dijadikan satu 

kelompok aktivitas. Identifikasi biaya sumber daya untuk berbagai macam 

aktivitas dapat dilakukan dengan cara membedakan aktivitas berdasarkan 

cara aktivitas mengonsumsi sumber daya. Dengan cara ini, aktivitas 

dikelompokkan menjadi empat level aktivitas sesuai dengan tingkatannya 

sebagai berikut: 

1. Aktivitas level unit (unit level activities)  

Aktivitas level unit (unit level activities) adalah aktivitas yang 

dilakukan dalam rangka menghasilkan satu unit individual dari produk 

atau jasa. Contohnya penggunaan bahan baku, penggunaan tenaga kerja 

langsung dan inspeksi unit.  

2. Aktivitas level batch (batch level activities) 

Aktivitas level batch (batch level activities) adalah aktivitas yang 

dilakukan untuk menghasilkan setiap batch atau grup dari produk atau 

jasa. Perusahaan biasanya mengelompokkan dalam satu batch apabila 
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produk atau jasa dihasilkan oleh satu proses yang dijadwalkan dalam 

satu waktu atau diproses secara bersamaan. Contohnya pengesetan 

mesin-mesin produksi, pemesanan pembelian, penjadwalan produksi, 

penanganan bahan dan pengiriman produk. 

3. Aktivitas level produk (product level activities) 

Aktivitas level produk (product level activities) adalah aktivitas yang 

dilakukan untuk mendukung produksi dari satu tipe produk atau jasa 

yang sprsifik. Contohnya adalah pendesainan produk, modifikasi 

produk dan administrasi suku cadang produk. 

4. Aktivitas level fasilitas (facility level activities) 

Aktivitas level fasilitas (facility level activities) adalah aktivitas 

pendukung operasi secara umum. Aktivitas ini tidak disebabkan oleh 

adanya produk atau dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. 

Aktivitas ini juga tidak dapat ditelusur pada produk unit individual, 

batch atau produk. Contohnya adalah keamanan pabrik, pajak bumi dan 

bangunan, perawatan bangunan dan penutupbukuan. 

b. Activity Analysis 

Activity Analysis merupakan inti dari Process Value Analisys (PVA). 

PVA digunakan untuk mengetahui aktivitas mana saja yang bernilai 

tambah dan yang tidak bernilai tambah dalam proses produksi. Agar dapat 

dikategorikan sebagai aktivitas bernilai tambah maka aktivitas tersebut 

harus memenuhi 3 kriteria berikut ini : 

A. Aktivitas menyebabkan adanya perubahan fisik dan bentuk. 
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B. Perubahan fisik dan bentuk tidak dapat dilakukan oleh aktivitas 

sebelumnya. 

C. Aktivitas yang memungkinkan aktivitas lain untuk dilaksanakan.  

Sedangkan sebuah aktivitas dikategorikan sebagai aktivitas tidak 

bernilai tambah apabila aktivitas tersebut tidak dapat memenuhi sebagian 

atau semua kriteria dari tiga kriteria aktivitas bernilai tambah diatas.  

2. Langkah kedua yang dilakukan untuk menghasilkan output laporan persentase 

value added activities dan laporan persentase non value added activities 

membutuhkan beberapa input yaitu data lama waktu produksi, data aktivitas 

produksi, laporan value added activities dan laporan non value added activities 

yang nantinya akan diproses untuk menghitung besar persentase value added 

activities dan non value added activities. Dalam menghitung persentase value 

added activities dan non value added activities menggunakan rumus 

Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE). Rumus MCE adalah sebagai 

berikut: 

Cycle Time = Processing Time + Waiting Time + Moving Time + Inspection 

Time + Storage Time 

 Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) = Processing Time / Cycle Time 

Keterangan: 

- Processing Time = waktu sesungguhnya yang diperlukan untuk 

mengerjakan suatu produk. 

- Waiting Time = waktu dimana produk berada dalam suatu departemen 

sebelum diproses. 
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- Moving Time = waktu yang diperlukan untuk memindahkan produk dari 

satu departemen ke departemen berikutnya dan gudang. 

- Inspection Time = waktu yang digunakan untuk menginspeksi produk dan 

juga meliputi waktu yang diperlukan untuk mengerjakan kembali produk 

yang kurang memenuhi spesifikasi. 

- Storage Time = waktu penyimpanan ini diakibatkan oleh proses 

penyimpanan baik bahan baku sebeum akhirnya dimulai proses produksi 

ataupun barang jadi yang disimpan di gudang. 

3. Langkah ketiga yang dilakukan untuk menghasilkan output laporan aktivitas 

yang disarankan untuk penghapusan aktivitas (activity elimination) dan 

pengurangan aktivitas (activity reduction) membutuhkan input laporan 

persentase value added activities dan non value added activities yang nantinya 

akan diproses untuk penentuaan activity elimination dan activity reduction 

agar. Menurut Saftiana, dkk (2007) suatu aktivitas yang memiliki persentase 

MCE rendah (dibawah 30%) merupakan aktivitas yang menjadi target yang 

disarankan untuk dieliminasi (activity elimination) dalam jangka panjang, 

karena 70% dari aktivitas tersebut terdiri dari non value added activities. Dan 

sebaliknya, jika suatu aktivitas memiliki persentase MCE diatas 30% maka 

aktivitas tersebut menjadi target yang disarankan untuk direduksi (activity 

reduction) pada proses produksi dalam jangka pendek.   

Dengan adanya laporan yang disarankan untuk melakukan eliminasi dan 

reduksi terhadap aktivitas tidak bernilai tambah, perusahaan dapat melakukan 

penghematan biaya misalnya dengan cara mengurangi sumber daya yang 

digunakan atau mengurangi jumlah tenaga kerja maupun mengurangi waktu 
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yang dikonsumsi untuk memproduksi masing-masing produk. Mengingat 

setiap aktivitas yang dilakukan akan menimbulkan biaya maka dengan adanya 

pengematan biaya nantinya harga pokok produksi menjadi rendah, harga jual 

produk menjadi murah tanpa mengurangi kualitas produk, sehingga CV. Maju 

Makmur dapat bersaing secara kompetitif. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Aktivitas Produksi 

4.1.1 Aktivitas Produksi Produk Tas dan Tempat STNK 

Terdapat sembilan aktivitas untuk memproduksi tas dan tempat STNK 

dimana aktivitas-aktivitas tersebut memiliki sub aktivitas didalamnya sebagai 

berikut: 

1.  Aktivitas Pemilihan BB 

Untuk pembuatan tas dan tempat STNK bahan baku yang digunakan adalah 

kulit sapi. Aktivitas ini dilakukan agar tidak ada kulit yang memiliki warna pudar, 

cacat dan berjamur. Aktivitas ini dilakukan dengan membentangkan lembaran kulit 

kemudian dilakukan pengamatan langsung oleh panca indra. 

2. Aktivitas Pemilihan Pola 

Aktivitas pemilihan pola yaitu aktivitas memilih beberapa pola yang telah 

tersedia, untuk produk tas dan tempat STNK terdapat dua pola yang digunakan.  

3. Aktivitas Potong 

Pada aktivitas ini diawali dengan aktivitas pengetrapan pola ke bahan baku 

yaitu berupa lembaran kulit sapi. Dalam melakukan trap pola ke bahan baku, harus 

memperhatikan tata letak agar dapat memanfaatkan seluruh bagian kulit. Setelah 

selesai di trap, aktivitas selanjutnya adalah memotong bahan baku menjadi 

beberapa bagian sesuai dengan bagian-bagian pada pola yang telah dibuat pada 

proses sebelumnya. Alat yang digunakan untuk memotong kulit adalah pisau 

potong, gunting, uncek, pemberat/penindih. 
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4. Aktivitas Seset 

Aktivitas seset dilakukan untuk mengurangi ketebalan kulit menggunakan 

mesin seset. Aktivitas seset dilakukan agar memudahkan dalam proses penjahitan. 

Ketebalan kulit yang diseset bisa sebagian atau seluruh bagian kulit bergantung 

pada desain/pola yang telah dibuat pada proses sebelumnya. 

5. Aktivitas Rakit 

Aktivitas perakitan adalah aktivitas menyatukan dua bagian atau lebih dengan 

cara dilem, ditempel, dilipat atau dengan cara lainnya. Sehingga bagian-bagian pola 

yang telah diseset membentuk kesatuan utuh produk tas yang diinginkan. 

6. Aktivitas Jahit 

Setelah melalui proses perakitan tahapan selanjutnya adalah penjahitan. 

Aktivitas penjahitan dilakukan untuk menggabungkan atau menyatukan dua bagian 

atau lebih dengan benang dan jarum untuk membuat suatu ikatan pada bahan 

tersebut menggunakan mesin jahit post bed dan mesin jahit flat bed. Setelah selesai 

dijahit menjadi satu rangkaian tas, maka aktivitas selanjutnya yaitu pemasangan 

aksesoris untuk mempercantik produk. Selanjutnya adalah proses pemberian  

logo/embos menggunakan mesin embos yang telah dipanaskan terlebih dahulu 

selama lima menit. 

7. Aktivitas Finishing 

Aktivitas finishing memiliki sub aktivitas didalamnya yaitu aktivitas 

pengecekan produk dan aktivias merapikan produk. Pada sub aktivitas pertama 

adalah melakukan pengecekan terhadap produk dengan tujuan agar produk yang 

jadi tidak mengalami rusak atau cacat. Jika terdapat produk yang rusak atau cacat 

maka produk tersebut akan dikembalikan ke aktivitas penjahitan untuk diperbaiki. 
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Sedangkan, jika produk tidak memiliki cacat atau kerusakan maka produk bisa 

langsung dirapikan.  

8. Aktivitas Penyimpanan 

Aktivitas penyimpanan memiliki sub aktivitas didalamnya yaitu 

mengirimkan satu produk yang telah jadi ke bagian keuangan untuk dihitung harga 

pokok produksi dan harga jual produk. Kemudian semua barang jadi dipindahkan 

ke gudang dan disimpan. 

9. Aktivitas Pengiriman 

Aktivitas pengiriman dimulai dengan pemindahan semua produk yaitu tas, 

tempat STNK, jaket dan ikat pinggang dari gudang ke dalam mobil kemudian sopir 

melakukan perjalanan pengiriman selama satu jam. 
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Gambar 4 Alur Produksi Tas dan Tempat STNK 

4.1.2 Gambar Alur Produksi Tas dan Tempat STNK 
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4.1.3  Aktivitas Produksi Produk Jaket 

Terdapat sebelas aktivitas untuk memproduksi jaket dimana aktivitas-

aktivitas tersebut memiliki sub aktivitas didalamnya sebagai berikut: 

1. Aktivitas Pemilihan BB 

Untuk pembuatan jaket, bahan baku yang digunakan adalah kulit domba. 

Aktivitas ini dilakukan agar tidak ada kulit yang memiliki warna pudar, cacat dan 

berjamur. Aktivitas ini dilakukan dengan membentangkan lembaran kulit kemudian 

dilakukan pengamatan langsung oleh panca indra. 

2. Aktivitas Pola  

Aktivitas pola untuk produk jaket berbeda dengan produk tas dan tempat 

STNK dimana pada produk jaket aktivitas pola dimulai dengan memilih pola 

terlebih dahulu kemudian melakukan pengukuran badan.  

3. Aktivitas Potong 

Sebelum melakukan pemotongan BB terlebih dahulu melakukan pengetrapan 

pola yang telah dipilih ke bahan baku yaitu berupa lembaran kulit domba, dalam 

melakukan trap pola ke bahan baku, harus memperhatikan tata letak agar dapat 

memanfaatkan seluruh bagian kulit. Selanjutnya yaitu melakukan pemotongan, 

pada produk jaket dimulai dengan memotong dormile dahulu kemudian dilanjutkan 

dengan memotong bahan baku menjadi beberapa bagian sesuai dengan bagian-

bagian pada pola yang telah dipilih. Alat yang digunakan untuk memotong kulit 

adalah pisau potong, gunting, uncek, pemberat/penindih. 

4. Aktivitas Rakit I 

Aktivitas perakitan pertama meliputi proses melipat, memberi lem dan 

menempelkan antar bagian yang berkaitan seperti kerah dan lengan. 
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5. Aktivitas Jahit I 

Setelah melalui proses perakitan perbagian, tahapan selanjutnya adalah 

proses penjahitan pertama. Pada penjahitan pertama ini yang dilakukan hanya 

menggabungkan bagian-bagian yang telah dirakit pada proses sebelumnya dengan 

benang dan jarum. Untuk membuat suatu ikatan pada bahan tersebut menggunakan 

mesin jahit cangklong.  

6. Aktivitas Rakit II 

Aktivitas perakitan kedua dimulai dengan aktivitas menyetrika dan 

menempelkan kain kapas pada bagian badan dan lengan jaket. Kemudian 

dilanjutkan dengan proses perakitan penuh seluruh bagian mulai dari kerah, lengan 

sampai badan jaket. 

7. Aktivitas Jahit II 

Setelah melalui proses perakitan kedua, tahapan selanjutnya adalah proses 

penjahitan kedua. Pada penjahitan kedua ini diawali dengan pembuatan kantong 

pada badan jaket kemudian dilanjutkan dengan pemasangan aksesoris seperti 

resliting dan kancing pada jaket. Setelah selesai, seluruh bagian jaket siap untuk 

disatukan dengan benang dan jarum menggunakan mesin jahait flat bed dan mesin 

jahit cangklong. Kemudian pemberian logo/embos menggunakan mesin embos 

yang telah dipanaskan terlebih dahulu selama lima menit 

8. Aktivitas Pemolesan 

Produk jaket membutuhkan aktivitas pemolesan agar jaket tahan lama dan 

mengkilat. Pada proses ini memerlukan spet minyak khusus untuk kulit.  

9. Aktivitas Finishing 



32 
 

 
 

Aktivitas finishing memiliki sub aktivitas didalamnya yaitu aktivitas 

pengecekan produk dan aktivias merapikan produk. Aktivitas pertama yaitu 

melakukan pengecekan terhadap produk dengan tujuan agar produk yang jadi tidak 

mengalami rusak atau cacat. Jika terdapat jaket yang rusak atau cacat maka jaket 

tersebut tidak dapat diperbaiki dan dilanjutkan ke proses berikutnya karena bahan 

baku yang digunakan adalah kulit domba dimana kulit domba lebih tebal daripada 

kulit sapi maka dari itu jika terdapat jahitan yang dibongkar akan meninggalkan 

bekas yang tidak bisa dihilangkan. Sedangkan, jika produk tidak memiliki cacat 

atau kerusakan maka produk bisa langsung dirapikan.  

10. Aktivitas Penyimpanan 

Aktivitas penyimpanan memiliki sub aktivitas didalamnya yaitu 

mengirimkan satu produk yang telah jadi ke bagian keuangan untuk dihitung harga 

pokok produksi dan harga jual produk. Kemudian semua produk jadi dipindahkan 

ke gudang dan disimpan. 

11. Aktivitas Pengiriman 

Aktivitas pengiriman dimulai dengan pemindahan semua produk yaitu tas, 

tempat STNK, jaket dan ikat pinggang dari gudang ke dalam mobil kemudian sopir 

melakukan perjalanan pengiriman selama satu jam. 
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Gambar 5 Alur Produksi Jaket 

4.1.4 Gambar Alur Produksi Jaket 
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4.1.5  Aktivitas Produksi Produk Ikat Pinggang 

Terdapat sembilan aktivitas untuk memproduksi ikat pinggang dimana 

aktivitas-aktivitas tersebut memiliki sub aktivitas didalamnya sebagai berikut: 

1. Aktivitas Pemilihan BB 

Untuk pembuatan ikat pinggang bahan baku yang digunakan adalah kulit 

sapi. Aktivitas ini dilakukan agar tidak ada kulit yang memiliki warna pudar, cacat 

dan berjamur. Aktivitas ini dilakukan dengan membentangkan lembaran kulit 

kemudian dilakukan pengamatan langsung oleh panca indra. 

2. Aktivitas Pola  

Aktivitas pola untuk produk ikat pinggang dimulai dengan memilih pola yang 

telah tersedia kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengukuran panjang dan 

lebar.  

3. Aktivitas Potong 

Aktivitas potong dimulai dengan pengetrapan pola yang telah dipilih ke bahan 

baku yaitu berupa lembaran kulit sapi, dalam melakukan trap pola ke bahan baku, 

harus memperhatikan tata letak agar dapat memanfaatkan seluruh bagian kulit. 

Selanjutnya yang dilakukan adalah memotong bahan baku menjadi beberapa bagian 

sesuai dengan pola yang telah dibuat pada proses sebelumnya. Alat yang digunakan 

untuk memotong kulit adalah pisau potong, gunting. 

4. Aktivitas Seset 

Aktivitas seset dilakukan untuk mengurangi ketebalan kulit menggunakan 

mesin seset. Aktivitas seset dilakukan agar memudahkan dalam proses penjahitan. 

Ketebalan kulit yang diseset bisa sebagian atau seluruh bagian kulit bergantung 

pada desain/pola yang telah dibuat pada proses sebelumnya. 
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5. Aktivitas Rakit  

Aktivitas perakitan adalah aktivitas menyatukan bagian depan dan bagian 

belakang dengan cara dilem dan ditempel. Sehingga bagian depan dan belakang 

ikat pinggang membentuk kesatuan sesuai yang diinginkan. 

6. Aktivitas Jahit  

Setelah melalui proses perakitan tahapan selanjutnya adalah penjahitan. 

Aktivitas penjahitan dilakukan untuk mempererat bagian depan dan belakang lebih 

dengan benang dan jarum menggunakan mesin jahit flat bed. Setelah selesai dijahit 

selanjutnya adalah pemasangan gesper menggunakan alat plong dan tang mata 

ayam. Setelah gesper terpasang selanjutnya adalah proses pelubangan dibeberapa 

bagian tengah ikat pinggang menggunakan alat plong dan uncek. Kemudian 

pemasangan cincin penahan dan pemberiann logo/embos menggunakan mesin 

embos yang telah dipanaskan terlebih dahulu selama lima menit. 

7. Aktivitas Finishing 

Aktivitas finishing yang dilakukan yaitu dengan pengecekan produk dan 

merapikan produk dari sisa lem dan sisa benang yang menempel.  

8. Aktivitas Penyimpanan 

Aktivitas penyimpanan memiliki sub aktivitas didalamnya yaitu 

mengirimkan satu produk yang sudah jadi ke bagian keuangan untuk dihitung harga 

pokok produksi dan harga jual produk. kemudian semua produk jadi dipindahkan 

ke gudang dan disimpan. 
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Gambar 6 Alur Produksi Ikat Pinggang 

9. Aktivitas Pengiriman 

Aktivitas pengiriman dimulai dengan pemindahan semua produk yaitu tas, 

tempat STNK, jaket dan ikat pinggang dari gudang ke dalam mobil kemudian sopir 

melakukan perjalanan pengiriman selama satu jam. 

4.1.6 Gambar Alur Produksi Ikat Pinggang 
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4.2 Analisis Process Value Analysis (PVA) 

4.2.1 Driver Analysis 

1. Perhitungan Biaya Tenaga Kerja 

Berikut adalah data tenaga kerja CV. Maju Makmur:  

Tabel 1 Data Jumlah Tenaga Kerja 

Jenis Tenaga 

Kerja 

Bagian Jumlah Upah per Hari 

(Rp) 

Langsung Pola 2 orang 100.000 

Langsung Perakitan dan trap 2 orang 100.000 

Langsung Pemotongan 2 orang 60.000 

Langsung Seset 1 orang 75.000 

Langsung Embos 1 orang 50.000 

Langsung Jahit 6 orang 100.000 

Langsung Pemasangan aksesoris 3 orang 75.000 

Langsung Merapikan 1 orang 75.000 

Tidak Langsung Pengawas 1 orang 50.000 

Langsung Pemolesan 1 orang 75.000 

Tidak langsung Angkut barang dan sopir 1 orang 104.000 

Tidak langsung Aksesoris dan bahan 

penolong 

1 orang 104.000 

 

Contoh perhitungan biaya tenaga kerja pada aktivitas pemilihan BB produk tas dan 

tempat STNK, melibatkan 1 orang tenaga kerja tidak langsung selama 20 menit 

maka perhitungan tarifnya sebagai berikut: 
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Upah 1 orang TKTL  = Rp104.000 per hari 

    = Rp104.000/8 jam 

    = Rp13.000/jam 

Waktu pengerjaan  = 20 menit   

= 20 menit / 60  

= 0,333 jam 

Tarif    = 0,333 jam x 1 orang x Rp13.000 

    = Rp4.329 

2. Perhitungan Biaya Listrik 

CV. Maju makmur menggunakan 2200 VA sehingga menggunakan tarif 

Rp1.467,28 per kWh. Berikut adalah data listrik yang digunakan untuk proses 

produksi:  

Tabel 2 Data Listrik 

No. Nama Mesin Jumlah Kebutuhan Daya (watt) 

1 Mesin Seset 2 unit 400 

2 Mesin jahit post bed 3 unit 250 

3 Mesin jahit flat bed 2 unit 250 

4 Mesin jahit cangklong 1 unit 250 

5 Mesin Embos 1 unit 350 

6 Setrika 1 unit 300 

7 Lampu meja 8 unit 7 
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No. Nama Mesin Jumlah Kebutuhan Daya (watt) 

8 Lampu pabrik 2 unit 150 

9 Lampu gudang 1 unit 150 

 

Contoh perhitungan biaya listrik lampu pada aktivitas pemilihan BB 

mengkonsumsi daya lampu sebesar 150 watt sebanyak 2 unit selama 20 menit, 

maka perhitungan tarifnya sebagai berikut: 

Waktu   = 20 menit 

  = 20 menit / 60 

  = 0,333 jam 

Total daya  = 150 watt x 2 unit x 0,333 jam  

  = 99,9 

Biaya listrik  = (Total daya : 1000) x tarif per kWh 

= (99,9 : 1000) x Rp1.467,28   

= 0,0999 x Rp1.467,28 

   = Rp146,58 

3. Perhitungan Biaya Penyusutan Gedung 

Perhitungan penyusutan gedung menggunakan metode garis lurus sebagai 

berikut: 

Harga perolehan  = Rp500.000.000 

Nilai sisa  = Rp25.000.000 
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Umur   = 20 tahun 

Dasar penyusutan  = Harga perolehan – Nilai sisa 

   = 500.000.000 – 25.000.000 

   = Rp475.000.000 

Tarif penyusutan  = 100% / 20 tahun = 5% atau 0,05 

Biaya penyusutan  = Tarif penyusutan x Dasar penyusutan 

   = 0,05 x 475.000.000 

   = Rp23.750.000 / tahun 

   = Rp1.979.167 / bulan 

Total produksi 1 bulan = 776 unit 

Jadi biaya penyusutan gedung = Rp1.979.167 / 776 unit 

     = Rp2.550 

4. Perhitungan Biaya Transportasi 

Biaya transportasi untuk aktivitas pembelian aksesoris dengan jarak tempuh 

25 km dan aktivitas pengiriman produk ke toko dengan jarak tempuh 2 km 

menggunakan bahan bakar pertalie adalah sebagai berikut: 

Tabel 3 Biaya Transportasi 

Jenis Bahan 

Bakar 

Jarak 

Tempuh 

(km) 

Kebutuhan 

(liter) 

Tarif per 

liter (Rp) 

Biaya 

Transportasi 

(Rp) 

Pertalite 25 2,27 7.650 17.366 
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Jenis Bahan 

Bakar 

Jarak 

Tempuh 

(km) 

Kebutuhan 

(liter) 

Tarif per 

liter (Rp) 

Biaya 

Transportasi 

(Rp) 

Pertalite 2 0,02 7.650 153 

 

4.2.1.1 Pengelompokan aktivitas dan cost driver pada produk tas dan tempat 

STNK: 

1. Aktivitas Pemilihan BB 

Aktivitas pemilihan BB termasuk ke dalam kelompok aktivitas level batch. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 

Tabel 4 Biaya Aktivitas Pemilihan BB Tas dan Tempat STNK 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

tidak langsung 

20 menit = 

0,333 jam 

1 orang Rp13.000/jam Rp4.329 

Biaya listrik lampu 

menyala 

20 menit 

=0,333 jam 

  Rp147 

Total biaya aktivitas pemilihan BB Rp4.476 

 

2. Aktivitas Aktivitas Pemilihan Pola 

Aktivitas pemilihan pola termasuk ke dalam kelompok aktivitas level batch. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 
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Tabel 5 Biaya Aktivitas Pemilihan Pola Tas dan Tempat STNK 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

5 menit = 

0,833 jam 

1 orang Rp12.500/jam Rp10.413 

Biaya listrik lampu 

menyala 

5 menit = 

0,833 jam 

   Rp367 

Total biaya aktivitas pemilihan pola Rp10.780 

 

3. Aktivitas Potong yang terdiri dari: 

a. Aktivitas Pengetrapan Pola ke BB 

Aktivitas pengetrapan pola termasuk ke dalam kelompok aktivitas level unit. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 

Tabel 6 Biaya Aktivitas Pengetrapan Pola Tas dan Tempat STNK 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

8 jam 1 orang Rp7.500/jam Rp60.000  

Biaya listrik lampu 

menyala 

8 jam    Rp3.522 

Total biaya aktivitas pengetrapan pola ke BB Rp63.522 

 

b. Aktivitas Pemotongan BB 

Aktivitas pemotongan BB termasuk ke dalam kelompok aktivitas level unit. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 
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Tabel 7 Biaya Aktivitas Pemotongan BB Tas dan Tempat STNK 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

8 jam 1 orang Rp7.500/jam Rp60.000 

Biaya listrik lampu 

menyala 

8 jam   Rp3.522 

Total biaya aktivitas pemotongan BB Rp63.522  

 

4. Aktivitas Penyesetan BB 

Aktivitas penyesetan BB termasuk ke dalam kelompok aktivitas level unit. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja, lama waktu dan jam 

mesin. Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 8 Biaya Aktivitas Penyesetan BB Tas dan Tempat STNK 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

8 jam 1 orang Rp9.375/jam Rp75.000 

Biaya listrik lampu 

menyala 

8 jam    Rp3.604 

Biaya listrik mesin seset 8 jam 1 unit  Rp4.695 

Total biaya aktivitas penyesetan BB Rp83.299 

 

5. Aktivitas Perakitan BB 

Aktivitas perakitan BB termasuk ke dalam kelompok aktivitas level unit. Cost 

driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 
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Tabel 9 Biaya Aktivitas Perakitan BB  

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

24 jam 1 orang Rp12.500/jam Rp300.000 

Biaya listrik lampu 

menyala 

24 jam   Rp10.564 

Total biaya aktivitas perakitan BB Rp310.564 

 

6. Aktivitas Jahit yang terdiri dari: 

a. Aktivitas Penjahitan 

Aktivitas penjahitan termasuk ke dalam kelompok aktivitas level unit. Cost 

driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja, jam mesin dan lama waktu. 

Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 10 Biaya Aktivitas Penjahitan Tas dan Tempat STNK 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga 

kerja langsung 

48 jam 3 orang Rp12.500/jam Rp1.800.000 

Biaya listrik 

mesin  

48 jam  

1 unit mesin 

jahit post 

bed 

 Rp22.608 

  

1 unit mesin 

jahit flat bed 

 Rp17.607 

Biaya listrik 

lampu menyala 

48 jam     Rp21.129 

Total biaya aktivitas penjahitan Rp1.861.344 
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b. Aktivitas Pemasangan Aksesoris  

Aktivitas pemasangan aksesoris termasuk ke dalam kelompok aktivitas level 

unit. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja, jam mesin, lama 

waktu lampu dan jarak tempuh. Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 11 Biaya Aktivitas Pemasangan Aksesoris Tas dan Tempat STNK 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

360 menit = 

6 jam 

1 orang Rp9.375/jam Rp56.250 

Biaya tenaga kerja 

tidak langsung 

360 menit = 

6 jam 

1 orang Rp13.000/jam Rp78.000 

Biaya listrik 

mesin  

360 menit = 

6 jam 

1 unit 

mesin 

jahit post 

bed 

 Rp2.703 

Biaya listrik 

lampu menyala 

360 menit = 

6 jam  

   Rp2.641 

Biaya tansportasi 25 km 2,27 liter Rp7.650/liter Rp17.366 

Total biaya aktivitas pemasangan aksesoris Rp156.960 

 

c. Aktivitas Pemberian Logo/Embos 

Aktivitas pemberian logo/embos termasuk ke dalam kelompok aktivitas level 

produk. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja, jam mesin 

dan lama waktu. Biaya yang terjadi adalah: 
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Tabel 12 Biaya Aktivitas Pemberian Logo Tas dan Tempat STNK 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

125 menit = 

2,083 jam 

1 orang Rp6.250/jam Rp13.019 

Biaya listrik mesin  

125 menit = 

2,083 jam 

1 unit 

mesin 

embos 

 Rp1.070 

Biaya listrik lampu 

menyala 

125 menit = 

2,083 jam  

   

 

Rp917 

Total biaya aktivitas pemberian logo/embos Rp15.006 

 

7. Aktivitas Finishing yang terdiri dari: 

a. Aktivitas Pengecekan Produk 

Aktivitas pengecekan produk termasuk ke dalam kelompok aktivitas level unit. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 

Tabel 13 Biaya Aktivitas Pengecekan Produk Tas dan Tempat STNK 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

tidak langsung 

120 menit 

= 2 jam 

1 orang Rp6.250/jam Rp12.500 

Biaya listrik lampu 

menyala 

120 menit 

= 2 jam 

   Rp880 

Total biaya aktivitas pengecekan produk Rp13.380 
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b. Aktivitas Merapikan Produk 

Aktivitas merapikan produk termasuk ke dalam kelompok aktivitas level batch. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 

Tabel 14 Biaya Aktivitas Merapikan Produk Tas dan Tempat STNK 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

120 menit 

= 2 jam 

1 orang Rp9.375/jam Rp18.750 

Biaya listrik lampu 

menyala 

120 menit 

= 2 jam  

   Rp880 

Total biaya aktivitas merapikan produk Rp19.630 

 

8. Aktivitas Penyimpanan 

a. Aktivitas Mengirim Produk ke Bagian Keuangan 

Aktivitas mengirim produk ke bagian keuangan termasuk ke dalam kelompok 

aktivitas level batch. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja. 

Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 15 Biaya Aktivitas Mengirim Produk ke Bagian Keuangan (Tas dan Tempat 

STNK) 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

tidak langsung 

10 menit = 

0,167 jam 

1 orang Rp13.000/jam Rp2.171 

Total biaya aktivitas mengirim produk ke bagian keuangan Rp2.171 
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b. Aktivitas Pemindahan Produk ke Gudang 

Aktivitas pemindahan produk ke gudang termasuk ke dalam kelompok 

aktivitas level batch. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja. 

Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 16 Biaya Aktivitas Pemindahan Produk ke Gudang (Tas dan Tempat 

STNK) 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

tidak langsung 

15 menit = 

0,25 jam 

1 orang Rp13.000/jam Rp3.250 

Total biaya aktivitas pemindahan produk ke gudang Rp3.250 

c. Aktivitas Penyimpanan Produk 

Aktivitas penyimpanan produk termasuk ke dalam kelompok aktivitas level 

fasilitas. Cost driver pada aktivitas ini adalah lama waktu dan luas tempat. 

Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 17 Biaya Aktivitas Penyimpanan Produk Tas dan Tempat STNK 

Biaya Waktu Tarif 

Biaya listrik lampu menyala 16 jam  Rp3.521 

Biaya penyusutan gedung  Rp2.550 

Total biaya aktivitas penyimpanan produk Rp6.071 

 

9. Aktivitas Pengiriman 

a. Aktivitas Pemindahan Produk ke Mobil 

Aktivitas pemindahan produk ke mobil termasuk ke dalam kelompok aktivitas 

level batch. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja. Biaya 

yang terjadi adalah: 



49 
 

 
 

Tabel 18 Biaya Aktivitas Pemindahan Produk ke Mobil (Tas dan Tempat STNK) 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja tidak 

langsung 

1 jam 1 orang Rp13.000/jam Rp13.000 

Total biaya aktivitas pemindahan produk ke mobil Rp13.000 

 

b. Aktivitas Pengiriman Produk ke Toko 

Aktivitas pengiriman produk ke toko termasuk ke dalam kelompok aktivitas 

level batch. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan jarak 

tempuh. Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 19 Biaya Aktivitas Pengiriman Produk ke Toko (Tas dan Tempat STNK) 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja tidak 

langsung 

1 jam 

1 orang Rp13.000/jam Rp13.000 

Biaya transportasi 2 km 0,02 liter Rp7.650 Rp153 

Total biaya aktivitas pengiriman produk ke toko Rp13.153 

 

4.2.1.2 Pengelompokan aktivitas dan cost driver pada produk jaket: 

1. Aktivitas Pemilihan BB 

Aktivitas pemilihan BB termasuk ke dalam kelompok aktivitas level batch. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 
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Tabel 20 Biaya Aktivitas Pemilihan BB Jaket 

 

Biaya 
Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja tidak 

langsung 

30 menit 

= 0,5 jam 

1 orang Rp13.000/jam Rp6.500 

Biaya listrik lampu 

menyala 

30 menit 

= 0,5 jam 

  Rp220 

Total biaya aktivitas pemilihan BB Rp6.720 

 

2. Aktivitas Pola yang terdiri dari: 

a. Aktivitas Pemilihan Pola 

Aktivitas pemilihan pola termasuk ke dalam kelompok aktivitas level batch. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 

Tabel 21 Biaya Aktivitas Pemilihan Pola Jaket 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

5 menit = 

0,833 jam 

1 orang Rp12.500/jam Rp10.413 

Biaya listrik lampu 

menyala 

5 menit = 

0,833 jam 

   Rp367 

Total biaya aktivitas pemilihan pola Rp10.780 
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b. Aktivitas Pengukuran Badan 

Aktivitas pengukuran badan termasuk ke dalam kelompok aktivitas level 

batch. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama 

waktu. Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 22 Biaya Aktivitas Pengukuran Badan 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

10 menit = 

0,167 jam 

1 orang Rp12.500/jam Rp2.088 

Biaya listrik lampu 

menyala 

10 menit = 

0,167 jam 

   Rp74 

Total biaya aktivitas pengukuran badan Rp 2.162 

 

3. Aktivitas Pemotongan yang terdiri dari: 

a. Aktivitas Pengetrapan Pola ke BB 

Aktivitas pengetrapan pola termasuk ke dalam kelompok aktivitas level unit. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 

Tabel 23 Biaya Aktivitas Pengetrapan Pola ke BB Jaket 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

2 jam 1 orang Rp7.500/jam Rp15.000 

Biaya listrik lampu 

menyala 

2 jam    Rp880 

Total biaya aktivitas pengetrapan pola ke BB Rp15.880 
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b. Aktivitas Pemotongan Dormile 

Aktivitas pemotongan dormile termasuk ke dalam kelompok aktivitas level 

unit. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. 

Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 24 Biaya Aktivitas Pemotongan Dormile 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

2 jam 1 orang Rp7.500/jam Rp15.000 

Biaya listrik lampu 

menyala 

2 jam    Rp880 

Total biaya aktivitas pemotongan dormile Rp15.880 

 

c. Aktivitas Pemotongan BB 

Aktivitas pemotongan BB termasuk ke dalam kelompok aktivitas level unit. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 

Tabel 25 Biaya Aktivitas Pemotongan BB Jaket 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

2 jam 1 orang Rp7.500/jam Rp15.000 

Biaya listrik lampu 

menyala 

2 jam    Rp880 

Total biaya aktivitas pemotongan BB Rp15.880 
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4. Aktivitas Rakit I (Lipat, lem dan tempel)  

Aktivitas perakitan pertama yang terdiri dari lipat, lem dan tempel termasuk ke 

dalam kelompok aktivitas level unit. Cost driver pada aktivitas ini adalah 

jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 26  Biaya Aktivitas Rakit I 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

200 menit 

= 3,33 jam 

1 orang Rp12.500/jam Rp41.625 

Biaya listrik lampu 

menyala 

200 menit 

= 3,33 jam 

   Rp1.466 

Total biaya aktivitas lipat, lem dan tempel Rp43.091 

 

5. Aktivitas Jahit I (penjahitan perbagian)  

Aktivitas penjahitan perbagian termasuk ke dalam kelompok aktivitas level 

unit. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja, lama waktu dan 

jam mesin. Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 27 Biaya Aktivitas Jahit I 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga 

kerja langsung 

250 menit = 

4,167 jam 

1 orang Rp12.500/jam Rp52.088  

Biaya listrik 

lampu menyala 

250 menit = 

4,167 jam 

   Rp1.878 

Biaya listrik 

mesin jahit 

250 menit = 

4,167 jam 

1 unit 

mesin 

 Rp1.529 
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Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

jahit 

cang- 

klong 

Total biaya aktivitas jahit I (penjahitan perbagian) Rp55.495 

 

6. Aktivitas Rakit II  

a. Aktivitas Menyetrika dan menempel kain kapas  

Aktivitas menyetrika dan menempel kain kapas termasuk ke dalam kelompok 

aktivitas level unit. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja, 

lama waktu lampu dan setrika. Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 28 Biaya Aktivitas Rakit II 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

250 menit = 

4,167 jam  

1 orang Rp12.500/jam Rp52.088 

Biaya listrik lampu 

menyala 

250 menit = 

4,167 jam 

   Rp1.834 

Biaya listrik setrika 

250 menit = 

4,167 jam 

1 unit 

setrika  

 Rp1.834 

Total biaya aktivitas menyetrika dan menempel Rp55.756 

 

b. Aktivitas Perakitan Penuh  

Aktivitas perakitan penuh termasuk ke dalam kelompok aktivitas level unit. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 
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Tabel 29  Biaya Aktivitas Perakitan Penuh 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

400 menit 

= 6,67 jam 

1 orang Rp12.500/jam Rp83.375 

Biaya listrik lampu 

menyala 

400 menit 

= 6,67 jam 

   Rp2.936 

Total biaya aktivitas perakitan penuh Rp 86.311 

 

7. Aktivitas Jahit II yang terdiri dari: 

a. Aktivitas Pembuatan Kantong  

Aktivitas pembuatan kantong termasuk ke dalam kelompok aktivitas level unit. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja, lama waktu dan jam 

mesin. Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 30 Biaya Aktivitas Pembuatan Kantong 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga 

kerja langsung 

150 menit 

= 2,5 jam 

1 orang Rp9.375/jam Rp23.438 

Biaya listrik 

lampu menyala 

150 menit 

= 2,5 jam 

   Rp1.126 

Biaya listik mesin 

jahit 

150 menit 

= 2,5 jam 

1 unit mesin 

jahit flat bed 

 Rp917 

Total biaya aktivitas pembuatan kantong Rp25.481  
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b. Aktivitas Pemasangan Aksesoris  

Aktivitas pemasangan aksesoris termasuk ke dalam kelompok aktivitas level 

unit. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja, lama waktu 

lampu, jam mesin dan jarak tempuh. Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 31 Biaya Aktivitas Pemasangan Aksesoris Jaket 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga 

kerja 

langsung 

250 menit = 

4,167 jam 

1 orang Rp9.375/jam Rp39.066 

Biaya tenaga 

kerja tidak 

langsung 

250 menit = 

4,167 jam 

1 orang Rp13.000/jam Rp54.171 

Biaya listrik 

lampu 

menyala 

250 menit = 

4,167 jam 

   Rp1.877 

Biaya listrik 

mesin jahit 

250 menit = 

4,167 jam 

1 unit mesin 

jahit flat bed 

 Rp1.529 

Biaya 

transportasi 

25 km 2,27 liter Rp7.650/liter Rp17.366 

Total biaya aktivitas pemasangan aksesoris Rp114.009 

 

c. Aktivitas Penjahitan Penuh (seluruh bagian) 

Aktivitas perakitan penuh termasuk ke dalam kelompok aktivitas level unit. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja, lama waktu dan jam 

mesin. Biaya yang terjadi adalah: 
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Tabel 32 Biaya Aktivitas Penjahitan Penuh 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga 

kerja langsung 

900 menit 

= 15 jam 

1 orang Rp12.500/jam Rp187.500 

Biaya listrik 

lampu menyala 

900 menit 

= 15 jam 

   Rp6.757 

Biaya listrik 

mesin jahit 

900 menit 

= 15 jam 

1 unit 

mesin jahit 

cangkling 

 Rp5.502 

Total biaya aktivitas penjahitan penuh Rp199.759 

 

d. Aktivitas Pemberian Logo/Embos 

Aktivitas pemberian logo/embos termasuk ke dalam kelompok aktivitas level 

produk. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja, jam mesin 

dan lama waktu. Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 33 Biaya Aktivitas Pemberian Logo Jaket 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

55 menit = 

0,917 jam 

1 orang Rp6.250/jam Rp5.731  

Biaya listrik mesin  

55 menit = 

0,917 jam 

1 unit mesin 

embos 

 Rp471 

Biaya listrik lampu 

menyala 

55 menit = 

0,917 jam 

   Rp404 

Total biaya aktivitas pemberian logo/embos Rp6.606 
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8. Aktivitas Pemolesan 

Aktivitas pemolesan termasuk ke dalam kelompok aktivitas level unit. Cost 

driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 

Tabel 34 Biaya Aktivitas Pemolesan 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

100 menit 

= 1,67 jam 

1 orang Rp9.375/jam Rp15.656 

Biaya listrik lampu 

menyala 

100 menit 

= 1,67 jam 

  Rp735 

Total biaya aktivitas pemolesan Rp16.391 

 

9. Aktivitas Finishing yang terdiri dari: 

a. Aktivitas Pengecekan Produk 

Aktivitas pengecekan produk termasuk ke dalam kelompok aktivitas level unit. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 

Tabel 35 Biaya Aktivitas Pengecekan Produk Jaket 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja tidak 

langsung 

50 menit = 

0,833 jam 

1 orang Rp6.250/jam Rp5.206 

Biaya listrik lampu 

menyala 

50 menit = 

0,833 jam 

   Rp367 

Total biaya aktivitas pengecekan produk Rp5.573 
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b. Aktivitas Merapikan Produk 

Aktivitas merapikan produk termasuk ke dalam kelompok aktivitas level batch. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 

Tabel 36 Biaya Aktivitas Merapikan Produk Jaket 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

50 menit = 

0,833 jam 

1 orang Rp9.375/jam Rp7.809 

Biaya listrik lampu 

menyala 

50 menit    Rp367 

Total biaya aktivitas merapikan produk Rp8.176 

 

10. Aktivitas Penyimpanan 

a. Aktivitas Mengirim Produk ke Bagian Keuangan 

Aktivitas mengirim produk ke bagian keuangan termasuk ke dalam kelompok 

aktivitas level batch. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja. 

Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 37 Biaya Aktivitas Mengirim Produk ke Bagian Keuangan (Jaket) 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

tidak langsung 

10 menit = 

0,167 jam 

1 orang Rp13.000/jam Rp2.171 

Total biaya aktivitas mengirim produk ke bagian keuangan Rp2.171 
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b. Aktivitas Pemindahan Produk ke Gudang 

Aktivitas pemindahan produk ke gudang termasuk ke dalam kelompok 

aktivitas level batch. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja. 

Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 38 Biaya Aktivitas Pemindahan Produk ke Gudang (Jaket) 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

tidak langsung 

10 menit = 

0,167 jam 

1 orang Rp13.000/jam Rp2.171 

Total biaya aktivitas pemindahan produk ke gudang Rp2.171 

 

c. Aktivitas Penyimpanan Produk 

Aktivitas penyimpanan produk termasuk ke dalam kelompok aktivitas level 

fasilitas. Cost driver pada aktivitas ini adalah lama waktu dan luas tempat. 

Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 39 Biaya Aktivitas Penyimpanan Produk Jaket 

Biaya Waktu Jumlah  

Biaya listrik lampu menyala 16 jam  Rp3.521 

Biaya penyusutan gedung  Rp2.550 

Total biaya aktivitas penyimpanan produk Rp6.071 

 

11. Aktivitas Pengiriman 

a. Aktivitas Pemindahan Produk ke Mobil 

Aktivitas pemindahan produk ke mobil termasuk ke dalam kelompok aktivitas 

level batch. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja. Biaya 

yang terjadi adalah: 
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Tabel 40 Biaya Aktivitas Pemindahan Produk ke Mobil (Jaket) 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

tidak langsung 

1 jam  1 orang Rp13.000/jam Rp13.000 

Total biaya aktivitas pemindahan produk ke mobil Rp13.000 

 

b. Aktivitas Pengiriman Produk ke Toko 

Aktivitas pengiriman produk ke toko termasuk ke dalam kelompok aktivitas 

level batch. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan jarak 

tempuh. Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 41 Biaya Aktivitas Pengiriman Produk ke Toko (Jaket) 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja tidak 

langsung 

1 jam 1 orang Rp13.000/jam Rp13.000 

Biaya transportasi 2 km 

0,02 

liter 

Rp7.650 Rp153 

Total biaya aktivitas pengiriman produk ke toko Rp13.153 

 

4.2.1.3 Pengelompokan aktivitas dan cost driver pada produk ikat pinggang: 

1. Aktivitas Pemilihan BB 

Aktivitas pemilihan BB termasuk ke dalam kelompok aktivitas level batch. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 
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Tabel 42 Biaya Aktivitas Pemilihan BB Ikat Pinggang 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

tidak langsung 

10 menit = 

0,167 jam 

1 orang Rp13.000/jam Rp2.171 

Biaya listrik lampu 

menyala 

10 menit = 

0,167 jam 

   Rp74 

Total biaya aktivitas pemilihan BB Rp2.245 

 

2. Aktivitas Pola yang terdiri dari: 

a. Aktivitas Pemilihan Pola 

Aktivitas pemilihan pola termasuk ke dalam kelompok aktivitas level batch. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 

Tabel 43 Biaya Aktivitas Pemilihan Pola Ikat Pinggang 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

5 menit = 

0,083 jam 

1 orang Rp12.500/jam Rp1.038 

Biaya listrik lampu 

menyala 

5 menit = 

0,083 jam 

   Rp37 

Total biaya aktivitas pemilihan pola Rp1.075 

 

b. Aktivitas Pengukuran P dan L 

Aktivitas pengukuran p dan l termasuk ke dalam kelompok aktivitas level 

batch. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama 

waktu. Biaya yang terjadi adalah: 
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Tabel 44 Biaya Aktivitas Pengukuran P dan L 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

3 menit = 

0,05 jam 

1 orang Rp12.500/jam Rp625 

Biaya listrik lampu 

menyala 

3 menit = 

0,05 jam 

   Rp22 

Total biaya aktivitas pengukuran p dan l Rp647 

 

3. Aktivitas Pemotongan BB yang terdiri dari: 

a. Aktivitas Pengetrapan Pola ke BB 

Aktivitas pengetrapan pola termasuk ke dalam kelompok aktivitas level unit. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 

Tabel 45 Biaya Aktivitas Pengetrapan Pola Ikat Pinggang 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

4 jam  1 orang Rp7.500/jam Rp30.000 

Biaya listrik lampu 

menyala 

4 jam    Rp1.761 

Total biaya aktivitas pengetrapan pola ke BB Rp31.761 

 

b. Aktivitas Pemotongan BB 

Aktivitas pemotongan BB termasuk ke dalam kelompok aktivitas level unit. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 
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Tabel 46 Biaya Aktivitas Pemotongan BB Ikat Pinggang 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

8 jam 1 orang Rp7.500/jam Rp60.000 

Biaya listrik lampu 

menyala 

8 jam    Rp3.521 

Total biaya aktivitas pemotongan BB Rp63.521 

 

4. Aktivitas Penyesetan BB 

Aktivitas penyesetan BB termasuk ke dalam kelompok aktivitas level unit. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja, lama waktu dan jam 

mesin. Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 47 Biaya Aktivitas Penyesetan BB Ikat Pinggang 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

8 jam 1 orang Rp9.375/jam Rp75.000 

Biaya listrik lampu 

menyala 

8 jam    Rp3.604 

Biaya listrik mesin 

seset 

8 jam 

1 unit mesin 

seset 

 Rp4.695 

Total biaya aktivitas penyesetan BB Rp83.299 
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5. Aktivitas Perakitan (bagian depan dan belakang) 

Aktivitas perakitan bagian depan dan belakang termasuk ke dalam kelompok 

aktivitas level unit. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja 

dan lama waktu. Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 48 Biaya Aktivitas Perakitan Ikat Pinggang 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

800 menit = 

13,33 jam 

1 orang Rp12.500/jam Rp166.625 

Biaya listrik lampu 

menyala 

800 menit  

= 13,33 jam 

   Rp5.868 

Total biaya aktivitas perakitan Rp172.493 

 

6. Aktivitas Jahit yang terdiri dari: 

a. Aktivitas Penjahitan 

Aktivitas penjahitan termasuk ke dalam kelompok aktivitas level unit. Cost 

driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja, jam mesin dan lama waktu. 

Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 49 Biaya Aktivitas Penjahitan Ikat Pinggang 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga 

kerja langsung 

800 menit = 

13,33 jam 

1 orang Rp12.500/jam Rp166.625  

Biaya listrik 

mesin  

800 menit = 

13,33 jam 

1 unit 

mesin jahit 

flat bed 

 Rp4.890 
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Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya listrik 

lampu menyala 

800 menit  = 

13,33 jam  

   Rp6.005 

Total biaya aktivitas penjahitan Rp177.520  

 

b. Aktivitas Pemasangan Gesper  

Aktivitas pemasangan aksesoris termasuk ke dalam kelompok aktivitas level 

unit. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu 

lampu. Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 50 Biaya Aktivitas Pemasangan Gesper 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

400 menit 

= 6,67 jam 

1 orang Rp9.375/jam Rp62.531 

Biaya listrik lampu 

menyala 

400 menit 

= 6,67 jam  

  Rp2.936 

Total biaya aktivitas pemasangan gesper Rp65.467 

 

c. Aktivitas Pelubangan 

Aktivitas pelubangan termasuk ke dalam kelompok aktivitas level unit. Cost 

driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 

Tabel 51 Biaya Aktivitas Pelubangan 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

400 menit 

= 6,67 jam 

1 orang Rp9.375/jam Rp62.531 
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Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya listrik lampu 

menyala 

400 menit 

= 6,67 jam  

   Rp2.936 

Total biaya aktivitas pelubangan Rp65.467 

 

d. Aktivitas Pemasangan Cincin Penahan 

Aktivitas pemasangan cincin penahan termasuk ke dalam kelompok aktivitas 

level unit. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama 

waktu. Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 52 Biaya Aktivitas Pemasangan Cincin Penahan 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

400 menit 

= 6,67 jam 

1 orang Rp9.375/jam Rp62.531 

Biaya listrik lampu 

menyala 

400 menit 

= 6,67 jam 

  Rp2.936 

Total biaya aktivitas pemasangan cincin penahan Rp65.467 

 

e. Aktivitas Pemberian Logo/Embos 

Aktivitas pemberian logo/embos termasuk ke dalam kelompok aktivitas level 

produk. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja, jam mesin 

dan lama waktu. Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 53 Biaya Aktivitas Pemberian Logo Ikat Pinggang 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

405 menit 

= 6,75 jam 

1 orang Rp6.250/jam Rp42.188 
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Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya listrik mesin  

405 menit 

= 6,75 jam 

1 unit 

mesin 

embos 

 Rp3.466 

Biaya listrik lampu 

menyala 

405 menit 

= 6,75 jam 

   Rp2.971 

Total biaya aktivitas pemberian logo/embos Rp48.625 

 

7. Aktivitas Finishing yang terdiri dari: 

a. Aktivitas Pengecekan Produk 

Aktivitas pengecekan produk termasuk ke dalam kelompok aktivitas level unit. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 

Tabel 54 Biaya Aktivitas Pengecekan Produk Ikat Pinggang 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

tidak langsung 

400 menit 

= 6,67 jam  

1 orang Rp6.250/jam Rp41.688 

Biaya listrik lampu 

menyala 

400 menit 

= 6,67 jam  

   Rp2.936 

Total biaya aktivitas pengecekan produk Rp44.624 

 

b. Aktivitas Merapikan Produk 

Aktivitas merapikan produk termasuk ke dalam kelompok aktivitas level batch. 

Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan lama waktu. Biaya 

yang terjadi adalah: 
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Tabel 55 Biaya Aktivitas Merapikan Produk Ikat Pinggang 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

langsung 

400 menit 

= 6,67 jam 

1 orang Rp9.375/jam Rp62.531 

Biaya listrik lampu 

menyala 

400 menit 

= 6,67 jam 

   Rp2.936 

Total biaya aktivitas merapikan produk Rp65.467 

 

8. Aktivitas Penyimpanan yang terdiri dari: 

a. Aktivitas Mengirim Produk ke Bagian Keuangan 

Aktivitas mengirim produk ke bagian keuangan termasuk ke dalam kelompok 

aktivitas level batch. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja. 

Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 56 Biaya Aktivitas Mengirim Produk ke Bagian Keuangan (Ikat Pinggang) 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

tidak langsung 

10 menit = 

0,167 jam 

1 orang Rp13.000/jam Rp2.171 

Total biaya aktivitas mengirim produk ke bagian keuangan Rp2.171 

 

b. Aktivitas Pemindahan Produk ke Gudang 

Aktivitas pemindahan produk ke gudang termasuk ke dalam kelompok 

aktivitas level batch. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja. 

Biaya yang terjadi adalah: 
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Tabel 57 Biaya Aktivitas Pemindahan Produk ke Gudang (Ikat Pinggang) 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

tidak langsung 

20 menit 

= 0,33 jam 

1 orang Rp13.000/jam Rp4.290 

Total biaya aktivitas pemindahan produk ke gudang Rp4.290 

 

c. Aktivitas Penyimpanan Produk 

Aktivitas penyimpanan produk termasuk ke dalam kelompok aktivitas level 

fasilitas. Cost driver pada aktivitas ini adalah lama waktu dan luas tempat. 

Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 58 Biaya Aktivitas Penyimpanan Produk Ikat Pinggang 

Biaya Waktu Tarif 

Biaya listrik lampu menyala 16 jam  Rp 3.521 

Biaya penyusutan gedung  Rp 2.550 

Total biaya aktivitas penyimpanan produk Rp 6.071 

 

9. Aktivitas Pengiriman 

a. Aktivitas Pemindahan Produk ke Mobil 

Aktivitas pemindahan produk ke mobil termasuk ke dalam kelompok aktivitas 

level batch. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja. Biaya 

yang terjadi adalah: 

 

 

 

 



71 
 

 
 

Tabel 59 Biaya Aktivitas Pemindahan Produk ke Mobil (Ikat Pinggang) 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja 

tidak langsung 

1 jam 1 orang Rp13.000/jam Rp13.000 

Total biaya aktivitas pemindahan produk ke mobil Rp13.000 

 

b. Aktivitas Pengiriman Produk ke Toko 

Aktivitas pengiriman produk ke toko termasuk ke dalam kelompok aktivitas 

level batch. Cost driver pada aktivitas ini adalah jumlah tenaga kerja dan jarak 

tempuh. Biaya yang terjadi adalah: 

Tabel 60 Biaya Aktivitas Pengiriman Produk ke Toko (Ikat Pinggang) 

Biaya Waktu Jumlah  Upah Tarif 

Biaya tenaga kerja tidak 

langsung 

1 jam 1 orang Rp13.000/jam Rp13.000 

Biaya transportasi 2 km 0,02 liter Rp7.650 Rp153 

Total biaya aktivitas pengiriman produk ke toko Rp13.153 

 

4.2.2 Activity Analysis 

4.2.2.1 Produk Tas dan Tempat STNK 

Setelah mengetahui cost driver pada proses pembuatan tas dan tempat STNK, 

selanjutnya adalah menganalisis aktivitas berdasarkan tiga kriteria yang telah 

ditentukan yaitu: 

A. Aktivitas menyebabkan adanya perubahan fisik dan bentuk. 

B. Perubahan fisik dan bentuk tidak dapat dilakukan oleh aktivitas sebelumnya. 

C. Aktivitas yang memungkinkan aktivitas lain untuk dilaksanakan. 
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 Berikut adalah tabel hasil dari analisis aktivitas pada proses pembuatan tas 

dan tempat STNK: 

Tabel 61 Analisis PVA Produk Tas dan Tempat STNK 

No. Aktivitas 

Kriteria 

Cost Driver Kesimpulan 

A B C 

1. Pemilihan BB √ √ - Jumlah TK Tidak bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

2. Pemilihan pola - - √ Jumlah TK Tidak bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

3. Potong      

 a. Pengetrapan pola ke BB √ √ √ Jumlah TK Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

 b. Pemotongan BB √ √ √ Jumlah TK Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

4. Penyesetan BB √ √ √ Jumlah TK Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

     Lama waktu mesin  

5. Perakitan BB √ √ √ Jumlah TK Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

6. Jahit      

 a. Penjahitan √ √ √ Jumlah TK Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

     Lama waktu mesin  
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No. Aktivitas 

Kriteria 

Cost Driver Kesimpulan 

A B C 

 b. Pemasangan aksesoris √ √ √ Jumlah TK Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

     Lama waktu mesin  

     Jarak tempuh  

 c. Pemberian logo/embos √ √ √ Jumlah TK Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

     Lama waktu mesin  

7. Finishing 
 

    

 a. Pengecekan produk - - √ Jumlah TK Tidak bernilai tambah 

  
 

  Lama waktu lampu  

 b. Merapikan produk - - √ Jumlah TK Tidak Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

8. Penyimpanan 
 

    

 

a. Mengirim 1 produk 

kebagian keuangan 
- 

- - Jumlah TK 

Tidak bernilai tambah 

 

b. Pemindahan semua 

produk jadi kegudang 
- 

- √ Jumlah TK 

Tidak bernilai tambah 

 c. Penyimpanan produk 
- 

- √ Lama waktu lampu Tidak bernilai tambah 

  
 

  Luas tempat  

9. Pengiriman 
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No. Aktivitas 

Kriteria 

Cost Driver Kesimpulan 

A B C 

 

a. Pemindahan produk dari 

gudang ke mobil 
- 

- √ Jumlah TK 

Tidak bernilai tambah 

 

b. Pengiriman produk ke 

toko 
- 

- - Jumlah TK 

Tidak bernilai tambah 

  
 

  Jarak tempuh  

  

 Berdasarkan tabel diatas terdapat tujuh aktivitas bernilai tambah (value 

added activitis) yaitu aktivitas pengetrapan pola ke BB, aktivitas pemotongan BB, 

aktivitas penyesetan BB, aktivitas perakitan BB, aktivitas penjahitan, aktivitas 

pemasangan aksesoris dan aktivitas pemberian logo/embos. Selain aktivitas bernilai 

tambah (value added activitis), terdapat sembilan aktivitas tidak bernilai tambah 

(non value added activitis) yaitu aktivitas pemilihan BB, aktivitas pemilihan pola, 

aktivitas pengecekan produk, aktivitas merapikan produk, aktivitas mengirim satu 

produk ke bagian keuangan, aktivitas pemindahan semua produk jadi ke gudang, 

aktivitas penyimpanan produk, aktivitas pemindahan produk dari gudang ke mobil 

dan aktivitas pengiriman produk ke toko. 

4.2.2.2 Produk Jaket 

Setelah mengetahui cost driver pada proses pembuatan jaket, selanjutnya 

adalah menganalisis aktivitas berdasarkan tiga kriteria yang telah ditentukan yaitu: 

A. Aktivitas menyebabkan adanya perubahan fisik dan bentuk. 

B. Perubahan fisik dan bentuk tidak dapat dilakukan oleh aktivitas sebelumnya. 
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C. Aktivitas yang memungkinkan aktivitas lain untuk dilaksanakan. 

 Berikut adalah tabel hasil dari analisis aktivitas pada proses pembuatan jaket: 

Tabel 62 Analisis PVA Produk Jaket 

No. Aktivitas 

Kriteria 

Cost Driver Kesimpulan 

A B C 

1. Pemilihan BB √ √ - Jumlah TK Tidak bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

2. Pola      

 a. Pemilihan pola - - √ Jumlah TK Tidak bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

 b. Pengukuran badan - - √ Jumlah TK Tidak bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

3. Pemotongan       

 a. Pengetrapan pola ke BB √ √ √ Jumlah TK Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

       

 b. Pemotongan dormile √ √ √ Jumlah TK Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

 c. Pemotongan BB √ √ √ Jumlah TK Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

4. Rakit I      

 

a. Lipat, lem dan tempel 

(per bagian) 

√ √ √ Jumlah TK 

Bernilai tambah 
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No. Aktivitas 

Kriteria 

Cost Driver Kesimpulan 

A B C 

     Lama waktu lampu  

5. Jahit I      

 a. Penjahitan per bagian √ √ √ Jumlah TK Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

     Lama waktu mesin  

6. Rakit II      

 

a. Menyetrika dan 

menempel kain kapas 

√ √ √ Jumlah TK 

Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

     

Lama waktu 

setrika 

 

 

b. Perakitan penuh (seluruh 

bagian) 

√ √ √ Jumlah TK 

Bernilai tambah 

  
 

  Lama waktu lampu  

7. Jahit II 
 

    

 a. Pembuatan kantong 
√ 

√ √ Jumlah TK Bernilai tambah 

  
 

  Lama waktu lampu  

  
 

  Lama waktu mesin  

 b. Pemasangan aksesoris √ √ √ Jumlah TK Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

     Lama waktu mesin  
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No. Aktivitas 

Kriteria 

Cost Driver Kesimpulan 

A B C 

     Jarak tempuh  

 

c. Penjahitan penuh 

(seluruh bagian) 
√ 

√ √ Jumlah TK 

Bernilai tambah 

  
 

  Lama waktu lampu  

  
 

  Lama waktu mesin  

 d. Pemberian logo/embos √ √ √ Jumlah TK Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

     Lama waktu mesin  

8.  Pemolesan 
- 

- √ Jumlah TK Tidak bernilai tambah 

  
 

  Lama waktu lampu  

9. Finishing 
 

    

 a. Pengecekan produk 
- 

- √ Jumlah TK Tidak bernilai tambah 

  
 

  Lama waktu lampu  

 b. Merapikan produk - - √ Jumlah TK Tidak Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

10. Penyimpanan 
 

    

 

a. Mengirim 1 produk 

kebagian keuangan 
- 

- - Jumlah TK 

Tidak bernilai tambah 

 

b. Pemindahan semua 

produk jadi kegudang 
- 

- √ Jumlah TK 

Tidak bernilai tambah 

 c. Penyimpanan produk 
- 

- √ Lama waktu lampu Tidak bernilai tambah 



78 
 

 
 

No. Aktivitas 

Kriteria 

Cost Driver Kesimpulan 

A B C 

  
 

  Luas tempat  

11. Pengiriman 
 

    

 

a. Pemindahan produk dari 

gudang ke mobil 
- 

- √ Jumlah TK 

Tidak bernilai tambah 

 

b. Pengiriman produk ke 

toko 
- 

- - Jumlah TK 

Tidak bernilai tambah 

  
 

  Jarak tempuh  

  

 Berdasarkan tabel diatas terdapat sebelas aktivitas bernilai tambah (value 

added activitis) yaitu aktivitas pengetrapan pola ke BB, aktivitas pemotongan 

dormile, aktivitas pemotongan BB, aktivitas rakit I (lipat, lem dan tempel per 

bagian), aktivitas jahit I (penjahitan perbagian), aktivitas menyetrika dan menempel 

kain kapas, aktivitas perakitan penuh (seluruh bagian), aktivitas pembuatan 

kantong, aktivitas pemasangan aksesoris, aktivitas penjahitan penuh (seluruh 

bagian), aktivitas pemberian logo/embos. Selain aktivitas bernilai tambah (value 

added activitis), terdapat sembilan aktivitas tidak bernilai tambah (non value added 

activitis) yaitu aktivitas pemilihan BB, aktivitas pemilihan pola, aktivitas 

pengukuran badan, aktivitas pemolesan, aktivitas pengecekan produk, aktivitas 

merapikan produk, aktivitas mengirim satu produk ke bagian keuangan, aktivitas 

pemindahan semua produk jadi ke gudang, aktivitas penyimpanan produk, aktivitas 

pemindahan produk dari gudang ke mobil dan aktivitas pengiriman produk ke toko. 
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4.2.2.3 Produk Ikat Pinggang 

Setelah mengetahui cost driver pada proses pembuatan ikat pinggang, 

selanjutnya adalah menganalisis aktivitas berdasarkan tiga kriteria yang telah 

ditentukan yaitu: 

A. Aktivitas menyebabkan adanya perubahan fisik dan bentuk. 

B. Perubahan fisik dan bentuk tidak dapat dilakukan oleh aktivitas sebelumnya. 

C. Aktivitas yang memungkinkan aktivitas lain untuk dilaksanakan. 

 Berikut adalah tabel hasil dari analisis aktivitas pada proses pembuatan ikat 

pinggang: 

Tabel 63 Analisis PVA Produk Ikat Pinggang 

No. Aktivitas 

Kriteria 

Cost Driver Kesimpulan 

A B C 

1. Pemilihan BB √ √ - Jumlah TK Tidak bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

2. Pola      

 a. Pemilihan pola - - √ Jumlah TK Tidak bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

 b. Pengukuran P dan L - - √ Jumlah TK Tidak bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

3. Potong      

 

a. Pengetrapan pola ke 

BB 

√ √ √ Jumlah TK 

Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  
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No. Aktivitas 

Kriteria 

Cost Driver Kesimpulan 

A B C 

 b. Pemotongan BB √ √ √ Jumlah TK Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

4. Penyesetan BB √ √ √ Jumlah TK Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

     Lama waktu mesin  

5.  

Perakitan bagian depan 

dan belakang 

√ √ √ Jumlah TK 

Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

6. Jahit      

 a. Penjahitan √ √ √ Jumlah TK Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

     Lama waktu mesin  

 b. Pemasangan gesper √ √ √ Jumlah TK Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

 c. Pelubangan  √ √ √ Jumlah TK Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

 

d. Pemasangan cincin 

penahan 
√ 

- √ Jumlah TK 

Tidak bernilai tambah 

  
 

  Lama waktu lampu  

 e. Pemberian logo/embos 
√ 

√ √ Jumlah TK Bernilai tambah 

  
 

  Lama waktu lampu  
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No. Aktivitas 

Kriteria 

Cost Driver Kesimpulan 

A B C 

  
 

  Lama waktu mesin  

7. Finishing 
 

    

 a. Pengecekan produk 
- 

- √ Jumlah TK Tidak bernilai tambah 

  
 

  Lama waktu lampu  

 b. Merapikan produk - - √ Jumlah TK Tidak Bernilai tambah 

     Lama waktu lampu  

8. Penyimpanan 
 

    

 

a. Mengirim 1 produk 

kebagian keuangan 
- 

- - Jumlah TK 

Tidak bernilai tambah 

 

b. Pemindahan semua 

produk jadi kegudang 
- 

- √ Jumlah TK 

Tidak bernilai tambah 

 c. Penyimpanan produk 
- 

- √ Lama waktu lampu Tidak bernilai tambah 

  
 

  Luas tempat  

9. Pengiriman 
 

    

 

a. Pemindahan produk 

dari gudang ke mobil 
- 

- √ Jumlah TK 

Tidak bernilai tambah 

 

b. Pengiriman produk ke 

toko 
- 

- - Jumlah TK 

Tidak bernilai tambah 

  
 

  Jarak tempuh  

Berdasarkan tabel diatas terdapat delapan aktivitas bernilai tambah (value 

added activitis) yaitu aktivitas pengetrapan pola ke BB, aktivitas pemotongan BB, 

aktivitas penyesetan BB, aktivitas perakitan bagian depan dan belakang, aktivitas 
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penjahitan, aktivitas pemasangan gesper, aktivitas pelubangan dan aktivitas 

pemberian logo/embos. Selain aktivitas bernilai tambah (value added activitis), 

terdapat sebelas aktivitas tidak bernilai tambah (non value added activitis) yaitu 

aktivitas pemilihan BB, aktivitas pemilihan pola, aktivitas pengukuran p dan l, 

aktivitas pemasangan cincin penahan, aktivitas pengecekan produk, aktivitas 

merapikan produk, aktivitas mengirim satu produk ke bagian keuangan, aktivitas 

pemindahan semua produk jadi ke gudang, aktivitas penyimpanan produk, aktivitas 

pemindahan produk dari gudang ke mobil dan aktivitas pengiriman produk ke toko. 

4.3 Perhitungan Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) 

Sebelum melakukan perhitungan persentase dari aktivitas bernilai tambah 

dan aktivitas tidak bernilai tambah terlebih dahulu melakukan pemisahan waktu 

antara aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah.  

4.3.1 Produk Tas dan Tempat STNK  

Berikut adalah processing time produk tas dan tempat STNK: 

Tabel 64 Data Waktu Proses Produksi Tas dan Tempat STNK 

No. Aktivitas 
value added 

(detik) 

non value 

added (detik) 
Total (detik) 

1 Pemilihan BB  1.200 1.200 

2 Pemilihan pola  300 300 

3 Potong    

 
a. Pengetrapan pola 

ke BB 
28.800  28.800 

 b. Pemotongan BB 28.800  28.800 

4 Penyesetan BB 28.800  28.800 

5 Perakitan BB 86.400  86.400 

6 Jahit    

 a. Penjahitan 172.800  172.800 

 
b. Pemasangan 

aksesoris 
21.600  21.600 

 
c. Pemberian 

logo/embos 
7.200  7.200 
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No. Aktivitas 
value added 

(detik) 

non value 

added (detik) 
Total (detik) 

7 Finishing    

 

a. Pengecekan 

produk 

(Inspection time) 

 7.200 7.200 

 
b. Merapikan 

produk 
 7.200 7.200 

8 Penyimpanan    

 

a. Mengirim 1 

produk ke bag. 

Keuangan 

 600 600 

 

b. Pemindahan 

semua produk ke 

gudang 

 900 900 

 

c. Penyimpanan 

produk (Storage 

time) 

 57.600 57.600 

9 Pengiriman    

 

a. Pemindahan 

produk dari 

gudang ke mobil 

 3.600 3.600 

 
b. Pengiriman 

produk ke toko 
 3.600 3.600 

Total waktu keseluruhan 374.400 82.200 456.600 

Sumber: data diolah  

 

Berikut adalah waiting time produk tas dan tempat STNK: 

Tabel 65 Waiting Time Produk Tas dan Tempat STNK 

No. Aktivitas 
Waktu 

(detik) 

1 Pemilihan BB ke Pemilihan pola 1.200 

2 Pemilihan pola ke Pengetrapan pola 300 

3 Pengetrapan pola ke  Pemotongan BB 28.800 

4 Pemotongan BB ke Penyesetan BB 1.200 

5 Penyesetan BB ke Perakitan BB 1.200 

6 Perakitan BB ke  Penjahitan 3.600 

7 Penjahitan ke Pemasangan aksesoris 7.200 
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No. Aktivitas 
Waktu 

(detik) 

8 Pemasangan aksesoris ke Pemberian logo 21.600 

9 Pemberian logo ke  Pengecekan produk 7.500 

10 Pengecekan produk ke Merapikan produk 7.200 

11 Merapikan produk ke Mengirim produk ke bagian 

keuangan 

7.200 

12 Mengirim produk ke 

bagian keuangan 

ke  Pemindahan produk ke 

gudang 

600 

13 Pemindahan produk ke 

gudang 

ke Penyimpanan produk 900 

14 Penyimpanan produk ke Pemindahan produk ke 

mobil 

57.600 

15 Pemindahan produk ke 

mobil 

ke  Pengiriman ke toko 3.600 

Total waiting time produk tas dan tempat STNK 149.700 

 

Berikut adalah moving time produk tas dan tempat STNK: 

Tabel 66 Moving Time Produk Tas dan Tempat STNK 

No. Aktivitas 
Waktu 

(detik) 

1 Pemilihan BB ke Tempat potong 900 

2 Pemilihan pola ke Pengetrapan pola 300 

3 Pengetrapan pola ke  Pemotongan BB 900 

4 Pemotongan BB ke Penyesetan BB 300 

5 Penyesetan BB ke Perakitan BB 300 
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No. Aktivitas 
Waktu 

(detik) 

6 Perakitan BB ke  Penjahitan 300 

7 Penjahitan ke Pemasangan aksesoris 300 

8 Pemasangan aksesoris ke Pemberian logo 300 

9 Pemberian logo ke  Pengecekan produk 600 

10 Pengecekan produk ke Merapikan produk 600 

11 Merapikan produk ke Mengirim produk ke bagian 

keuangan 

300 

12 Mengirim produk ke 

bagian keuangan 

ke  Pemindahan produk ke 

gudang 

900 

13 Pemindahan produk ke 

gudang 

ke Penyimpanan produk 0 

14 Penyimpanan produk ke Pemindahan produk ke 

mobil 

3.600 

15 Pemindahan produk ke 

mobil 

ke  Pengiriman ke toko 3.600 

Total moving time produk tas dan tempat STNK 13.200 

 

Setelah mengetahui konsumsi waktu yang digunakan oleh setiap aktivitas 

untuk memproduksi tas dan tempat STNK, maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan perhitungan MCE untuk mengetahui persentase aktivitas bernilai 

tambah (value added activities) dan aktivitas tidak bernilai tambah (non value 

added activities) menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Cycle Time = Processing Time + Waiting Time + Moving Time + Inspection Time 

+ Storage Time 

Cycle Time  = 456.600 + 149.700 + 13.200 + 7.200 + 57.600 

  = 684.300 detik 

Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) = Processing Time / Cycle Time 

Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE)  = 456.600 / 684.300 

      = 0,6673 

      = 66,73 % 

 Berdasarkan perhitungan MCE diatas hasil yang diperoleh adalah 66,73 %. 

Nilai persentase tersebut menyatakan bahwa jumlah persentase aktivitas bernilai 

tambah (value added activities) pada proses produksi tas dan tempat STNK sebesar 

66,73%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat 33,27% aktivitas tidak 

bernilai tambah (non value added activities) yang dikonsumsi oleh CV. Maju 

Makmur dalam proses produksi tas dan tempat STNK. 

4.3.2 Produk Jaket 

Berikut adalah processing time produk jaket: 

Tabel 67 Data Waktu Proses Produksi Jaket 

No. Aktivitas 
value added 

(detik) 

non value 

added (detik) 
Total (detik) 

1 Pemilihan BB  1.800 1.800 

2 Pola    

 a. Pemilihan pola  300 300 

 
b. Pengukuran 

badan 
 600 600 

3 Potong    
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No. Aktivitas 
value added 

(detik) 

non value 

added (detik) 
Total (detik) 

 
a. Pengetrapan pola 

ke BB 
7.200  7.200 

 
b. Pemotongan 

dormile 
7.200  7.200 

 c. Pemotongan BB 7.200  7.200 

4 
Rakit I (Lipat, lem dan 

tempel) 
12.000  12.000 

5 Jahit I (per bagian) 15.000  15.000 

6 Rakit II     

 
a. Setrika dan 

tempel kain kapas 
15.000  15.000 

 b. Perakitan penuh 24.000  24.000 

7 Jahit II    

 
a. Pembuatan 

kantong 
9.000  9.000 

 
b. Pemasangan 

aksesoris 
15.000  15.000 

 c. Penjahitan penuh 54.000  54.000 

 
d. Pemberian 

logo/embos 
3.300  3.300 

8 Pemolesan  6.000 6.000 

9 Finishing    

 

a. Pengecekan 

produk 

(Inspection time) 

 3.000 3.000 

 
b. Merapikan 

produk 
 3.000 3.000 

10 Penyimpanan    

 

a. Mengirim 1 

produk ke bag. 

Keuangan 

 600 600 

 

b. Pemindahan 

semua produk ke 

gudang 

 600 600 

 

c. Penyimpanan 

produk (Storage 

time) 

 57.600 57.600 

11 Pengiriman    

 

a. Pemindahan 

produk dari 

gudang ke mobil 

 3.600 3.600 

 
b. Pengiriman 

produk ke toko 
 3.600 3.600 

Total waktu keseluruhan 168.900 80.700 249.600 

Sumber: data diolah 
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Berikut adalah waiting time produk jaket: 

Tabel 68 Waiting Time Produk Jaket 

No. Aktivitas 
Waktu 

(detik) 

1 Pemilihan BB ke Pemilihan pola 1.800 

2 Pemilihan pola ke Pengukuran badan 300 

3 Pengukuran badan ke Pengetrapan pola 600 

4 Pengetrapan pola ke  Pemotongan dormile 36.000 

5 Pemotongan dormile ke Pemotongan BB  7.200 

6 Pemotongan BB ke Lipat, lem dan tempel 720 

7 Lipat, lem dan tempel ke Jahit per bagian 1.200 

8 Jahit per bagian ke  Setrika dan tempel 15.000 

9 Setrika dan tempel ke Perakitan penuh 15.000 

10 Perakitan penuh ke Pembuatan kantong 2.400 

11 Pembuatan kantong ke Pemasangan aksesoris 900 

12 Pemasangan aksesoris ke  Penjahitan penuh 1.500 

13 Penjahitan penuh ke Pemberian logo 54.000 

14 Pemberian logo ke Pemolesan  3.300 

15 Pemolesan ke Pengecekan produk 6.000 

16 Pengecekan produk ke Merapikan produk 3.000 

17 Merapikan produk ke Mengirim produk ke bagian 

keuangan 

3.000 

18 Mengirim produk ke 

bagian keuangan 

ke  Pemindahan produk ke 

gudang 

600 
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No. Aktivitas 
Waktu 

(detik) 

19 Pemindahan produk ke 

gudang 

ke Penyimpanan produk 600 

20 Penyimpanan produk ke Pemindahan produk ke 

mobil 

57.600 

21 Pemindahan produk ke 

mobil 

ke  Pengiriman ke toko 3.600 

Total waiting time produk jaket 214.3200 

 

Berikut adalah moving time produk jaket: 

Tabel 69 Moving Time Produk Jaket 

No. Aktivitas 
Waktu 

(detik) 

1 Pemilihan BB ke Tempat potong  1.680 

2 Pemilihan pola ke Pengukuran badan 0 

3 Pengukuran badan ke Pengetrapan pola 300 

4 Pengetrapan pola ke  Pemotongan dormile 1.680 

5 Pemotongan dormile ke Pemotongan BB  300 

6 Pemotongan BB ke Lipat, lem dan tempel 300 

7 Lipat, lem dan tempel ke Jahit per bagian 300 

8 Jahit per bagian ke  Setrika dan tempel 300 

9 Setrika dan tempel ke Perakitan penuh 300 

10 Perakitan penuh ke Pembuatan kantong 300 

11 Pembuatan kantong ke Pemasangan aksesoris 0 

12 Pemasangan aksesoris ke  Penjahitan penuh 300 
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No. Aktivitas 
Waktu 

(detik) 

13 Penjahitan penuh ke Pemberian logo 300 

14 Pemberian logo ke Pemolesan  300 

15 Pemolesan ke Pengecekan produk 420 

16 Pengecekan produk ke Merapikan produk 600 

17 Merapikan produk ke Mengirim produk ke bagian 

keuangan 

300 

18 Mengirim produk ke 

bagian keuangan 

ke  Pemindahan produk ke 

gudang 

600 

19 Pemindahan produk ke 

gudang 

ke Penyimpanan produk 0 

20 Penyimpanan produk ke Pemindahan produk ke 

mobil 

3.600 

21 Pemindahan produk ke 

mobil 

ke  Pengiriman ke toko 3.600 

Total moving time produk jaket 15.480 

 

Setelah mengetahui konsumsi waktu yang digunakan oleh setiap aktivitas 

untuk memproduksi jaket, maka tahap selanjutnya adalah melakukan perhitungan 

MCE untuk mengetahui persentase aktivitas bernilai tambah (value added 

activities) dan aktivitas tidak bernilai tambah (non value added activities) 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Cycle Time = Processing Time + Waiting Time + Moving Time + Inspection Time 

+ Storage Time 
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Cycle Time  = 249.600 + 214.320 + 15.480 + 3.000 + 57.600 

  = 540.000 detik 

Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) = Processing Time / Cycle Time 

Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE)  = 249.600 / 540.000 

      = 0,4622 

      = 46,22% 

 Berdasarkan perhitungan MCE diatas hasil yang diperoleh adalah 46,22%. 

Nilai persentase tersebut menyatakan bahwa jumlah persentase aktivitas bernilai 

tambah (value added activities) pada proses produksi jaket sebesar 46,22%. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat 53,78% aktivitas tidak bernilai tambah (non 

value added activities) yang dikonsumsi oleh CV. Maju Makmur dalam proses 

produksi jaket. 

4.3.3 Produk Ikat Pinggang 

Berikut adalah processing time produk ikat pinggang: 

Tabel 70 Data Waktu Proses Produksi Ikat Pinggang 

No. Aktivitas 
value added 

(detik) 

non value 

added (detik) 
Total (detik) 

1 Pemilihan BB  600 600 

2 Pola    

 a. Pemilihan pola  300 300 

 
b. Pengukuran P 

dan L 
 180 180 

3 Potong    

 
a. Pengetrapan 

pola ke BB 
14.400  14.400 

 b. Pemotongan BB 28.800  28.800 

4 Penyesetan BB 28.800  28.800 

5 Perakitan BB 48.000  48.000 
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No. Aktivitas 
value added 

(detik) 

non value 

added (detik) 
Total (detik) 

6 Jahit    

 a. Penjahitan 48.000  48.000 

 
b. Pemasangan  

gesper 
24.000  24.000 

 c. Pelubangan 24.000  24.000 

 
d. Pemasangan 

cincin penahan 
 24.000 24.000 

 
e. Pemberian 

logo/embos 
24.300  24.300 

7 Finishing    

 

a. Pengecekan 

produk 

(Inspection time) 

 24.000 24.000 

 
b. Merapikan 

produk 
 24.000 24.000 

8 Penyimpanan    

 

a. Mengirim 1 

produk ke bag. 

Keuangan 

 600 600 

 

b. Pemindahan 

semua produk ke 

gudang 

 1.200 1.200 

 

c. Penyimpanan 

produk (Storage 

time) 

 57.600 57.600 

9 Pengiriman    

 

a. Pemindahan 

produk dari 

gudang ke mobil 

 3.600 3.600 

 
b. Pengiriman 

produk ke toko 
 3.600 3.600 

Total waktu keseluruhan 240.300 139.680 379.980 

Sumber: data diolah 

 

Berikut adalah waiting time produk ikat pinggang: 

Tabel 71 Waiting Time Produk Ikat Pinggang 

No. Aktivitas 
Waktu 

(detik) 

1 Pemilihan BB ke Pemilihan pola 600 

2 Pemilihan pola ke Pengukuran p dan l 300 

3 Pengukuran p dan l ke Pengetrapan pola 180 
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No. Aktivitas 
Waktu 

(detik) 

4 Pengetrapan pola ke  Pemotongan BB 14.400 

5 Pemotongan BB ke Penyesetan BB 360 

6 Penyesetan BB ke Perakitan BB 360 

7 Perakitan BB ke  Penjahitan 600 

8 Penjahitan ke Pemasangan gesper 600 

9 Pemasangan gesper ke Pelubangan  0 

10 Pelubangan ke Pemasangan cincin penahan 24.000 

11 Pemasangan cincin 

penahan 

ke Pemberian logo 24.000 

12 Pemberian logo ke  Pengecekan produk 24.300 

13 Pengecekan produk ke Merapikan produk 24.000 

14 Merapikan produk ke Mengirim produk ke bagian 

keuangan 

24.000 

15 Mengirim produk ke 

bagian keuangan 

ke  Pemindahan produk ke 

gudang 

600 

16 Pemindahan produk ke 

gudang 

ke Penyimpanan produk 1.200 

17 Penyimpanan produk ke Pemindahan produk ke 

mobil 

57.600 

18 Pemindahan produk ke 

mobil 

ke  Pengiriman ke toko 3.600 

Total waiting time produk ikat pinggang 200.700 

 

 



94 
 

 
 

Berikut adalah moving time produk ikat pinggang: 

Tabel 72 Moving Time Produk Ikat Pinggang 

No. Aktivitas 
Waktu 

(detik) 

1 Pemilihan BB ke Tempat potong 600 

2 Pemilihan pola ke Pengukuran p dan l 0 

3 Pengukuran p dan l ke Pengetrapan pola 120 

4 Pengetrapan pola ke  Pemotongan BB 600 

5 Pemotongan BB ke Penyesetan BB 300 

6 Penyesetan BB ke Perakitan BB 300 

7 Perakitan BB ke  Penjahitan 300 

8 Penjahitan ke Pemasangan gesper 300 

9 Pemasangan gesper ke Pelubangan  0 

10 Pelubangan ke Pemasangan cincin penahan 00 

11 Pemasangan cincin 

penahan 

ke Pemberian logo 600 

12 Pemberian logo ke  Pengecekan produk 720 

13 Pengecekan produk ke Merapikan produk 720 

14 Merapikan produk ke Mengirim produk ke bagian 

keuangan 

300 

15 Mengirim produk ke 

bagian keuangan 

ke  Pemindahan produk ke 

gudang 

1.200 

16 Pemindahan produk ke 

gudang 

ke Penyimpanan produk 0 
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No. Aktivitas 
Waktu 

(detik) 

17 Penyimpanan produk ke Pemindahan produk ke 

mobil 

3.600 

18 Pemindahan produk ke 

mobil 

ke  Pengiriman ke toko 3.600 

Total moving time produk ikat pinggang 13.260 

 

Setelah mengetahui konsumsi waktu yang digunakan oleh setiap aktivitas 

untuk memproduksi ikat pinggang, maka tahap selanjutnya adalah melakukan 

perhitungan MCE untuk mengetahui persentase aktivitas bernilai tambah (value 

added activities) dan aktivitas tidak bernilai tambah (non value added activities) 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Cycle Time = Processing Time + Waiting Time + Moving Time + Inspection Time 

+ Storage Time 

Cycle Time  = 379.980 + 200.700 + 13.260 + 24.000 + 57.600 

  = 675.540 detik 

Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) = Processing Time / Cycle Time 

Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE)  = 379.980 / 675.540 

      = 0,5625 

      = 56,25 % 

 Berdasarkan perhitungan MCE diatas hasil yang diperoleh adalah 56,25 %. 

Nilai persentase tersebut menyatakan bahwa jumlah persentase aktivitas bernilai 
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tambah (value added activities) pada proses produksi ikat pinggang sebesar 

56,25%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat 43,75% aktivitas tidak 

bernilai tambah (non value added activities) yang dikonsumsi oleh CV. Maju 

Makmur dalam proses produksi ikat pinggang. 

4.4 Penentuan Activity Elimination dan Activity Reduction 

4.4.1 Tas dan Tempat STNK 

Hasil perhitungan MCE atau value added activities pada proses produksi tas 

dan tempat STNK sebesar 66,73% dimana hasil tersebut diatas 30% maka aktivitas-

aktivitas yang tidak bernilai tambah pada proses produksi tas dan tempat STNK 

disarankan untuk dilakukan activity reduction. Kandungan non value added 

activities sebesar 33,27%, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 73 Persentase Non Value Added Activities Produk Tas dan Tempat STNK 

No. Aktivitas 

Waktu 

non value 

added 

(detik) 

Total 

waktu non 

value added 

(detik) 

Persentase  

non value 

added (%) 

Perhitungan 
Hasil 

(%) 

1 Pemilihan BB 1.200 82.200 33,27 1.200 / 82.200 x 33,27  0,49 

2 Pemilihan pola 300 82.200 33,27 300 / 82.200 x 33,27  0,12 

3 Pengecekan 

produk 

7.200 82.200 33,27 7.200 / 82.200 x 33,27 2,91 

4 Merapikan 

produk 

7.200 82.200 33,27 7.200 / 82.200 x 33,27 2,91 

5 Mengirim 1 

produk ke 

bagian keuangan  

600 82.200 33,27 600 / 82.200 x 33,27 0,24 
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No. Aktivitas 

Waktu 

non value 

added 

(detik) 

Total 

waktu non 

value added 

(detik) 

Persentase  

non value 

added (%) 

Perhitungan 
Hasil 

(%) 

 

6 Pemindahan 

produk ke 

gudang 

900 82.200 33,27 900 / 82.200 x 33,27 0,36 

7 Penyimpanan 

produk 

57.600 82.200 33,27 57.600 / 82.200 x 33,27 23,31 

8 pemindahan 

produk ke mobil 

3.600 82.200 33,27 3.600 / 82.200 x 33,27 1,46 

9 pengiriman 

produk ke toko 

3.600 82.200 33,27 3.600 / 82.200 x 33,27 1,46 

4.4.2 Jaket 

Hasil perhitungan MCE atau value added activities pada proses produksi jaket 

sebesar 46,22% dimana hasil tersebut diatas 30% maka aktivitas-aktivitas yang 

tidak bernilai tambah pada proses produksi jaket disarankan untuk dilakukan 

activity reduction. Kandungan non value added activities sebesar 53,78%, dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 74 Persentase Non Value Added Activities Produk Jaket 

No. Aktivitas 

Waktu 

non value 

added 

(detik) 

Total 

waktu non 

value added 

(detik) 

Persentase  

non value 

added (%) 

Perhitungan 
Hasil 

(%) 

1 Pemilihan BB 1.800 80.700 53,78 1.800 / 80.700 x 53,78 1,20 

2 Pemilihan pola 300 80.700 53,78 300 / 80.700 x 53,78  0,20 
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No. Aktivitas 

Waktu 

non value 

added 

(detik) 

Total 

waktu non 

value added 

(detik) 

Persentase  

non value 

added (%) 

Perhitungan 
Hasil 

(%) 

3 Pengukuran 

badan 

600 80.700 53,78 600 / 80.700 x 53,78 0,40 

4 Pemolesan 6.000 80.700 53,78 6.000 / 80.700 x 53,78 4,00 

5 Pengecekan 

produk 

 

3.000 80.700 53,78 3.000 / 80.700 x 53,78 2,00 

6 Merapikan 

produk 

3.000 80.700 53,78 3.000 / 80.700 x 53,78 2,00 

7 Mengirim 1 

produk ke 

bagian keuangan 

600 80.700 53,78 600 / 80.700 x 53,78 0,40 

8 Pemindahan 

produk ke 

gudang 

600 80.700 53,78 600 / 80.700 x 53,78 0,40 

9 Penyimpanan 

produk 

57.600 80.700 53,78 57.600 / 80.700 x 53,78 38,39 

10 Pemindahan 

produk ke mobil 

3.600 80.700 53,78 3.600 / 80.700 x 53,78 2,40 

11 Pengiriman 

produk ke toko 

3.600 80.700 53,78 3.600 / 80.700 x 53,78 2,40 



99 
 

 
 

4.4.3 Ikat Pinggang 

Hasil perhitungan MCE atau value added activities pada proses produksi ikat 

pinggang sebesar 56,25% dimana hasil tersebut diatas 30% maka aktivitas-aktivitas 

yang tidak bernilai tambah pada proses produksi ikat pinggang disarankan untuk 

dilakukan activity reduction. Kandungan non value added activities sebesar 

43,75%, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 75 Persentase Non Value Added Activities Produk Ikat Pinggang 

No. Aktivitas 

Waktu 

non value 

added 

(detik) 

Total 

waktu non 

value added 

(detik) 

Persentase  

non value 

added (%) 

Perhitungan 
Hasil 

(%) 

1 Pemilihan BB 600 139.680 43,75 600 / 139.680 x 43,75 0,19 

2 Pemilihan pola 300 139.680 43,75 300 / 139.680 x 43,75 0,09 

3 Pengukuran P 

dan L 

180 139.680 43,75 180 / 139.680 x 43,75 0,06 

4 Pemasangan 

cincin penahan 

24.000 139.680 43,75 24.000 / 139.680 x 43,75 7,52 

5 Pengecekan 

produk 

 

24.000 139.680 43,75 24.000 / 139.680 x 43,75 7,52 

6 Merapikan 

produk 

24.000 139.680 43,75 24.000 / 139.680 x 43,75 7,52 

7 Mengirim 1 

produk ke 

600 139.680 43,75 600 / 139.680 x 43,75 0,19 
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No. Aktivitas 

Waktu 

non value 

added 

(detik) 

Total 

waktu non 

value added 

(detik) 

Persentase  

non value 

added (%) 

Perhitungan 
Hasil 

(%) 

bagian 

keuangan 

8 Pemindahan 

produk ke 

gudang 

1.200 139.680 43,75 1.200 / 139.680 x 43,75 0,38 

9 Penyimpanan 

produk 

57.600 139.680 43,75 57.600 / 139.680 x 43,75 18,04 

10 Pemindahan 

produk ke 

mobil 

3.600 139.680 43,75 3.600 / 139.680 x 43,75 1,13 

11 Pengiriman 

produk ke toko 

3.600 139.680 43,75 3.600 / 139.680 x 43,75 1,13 

4.5 Hasil  

4.5.1 Tas dan Tempat STNK 

Berdasarkan hasil analisis PVA pada produk tas dan tempat STNK, terdapat 

tujuh aktivitas bernilai tambah (value added activitis) yaitu aktivitas pengetrapan 

pola ke BB, aktivitas pemotongan BB, aktivitas penyesetan BB, aktivitas perakitan 

BB, aktivitas penjahitan, aktivitas pemasangan aksesoris dan aktivitas pemberian 

logo/embos. Selain aktivitas bernilai tambah (value added activitis), terdapat 

sembilan aktivitas tidak bernilai tambah (non value added activitis) yaitu aktivitas 

pemilihan BB, aktivitas pemilihan pola, aktivitas pengecekan produk, aktivitas 

merapikan produk, aktivitas mengirim satu produk ke bagian keuangan, aktivitas 
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pemindahan semua produk jadi ke gudang, aktivitas penyimpanan produk, aktivitas 

pemindahan produk dari gudang ke mobil dan aktivitas pengiriman produk ke toko. 

Berdasarkan hasil perhitungan MCE terdapat 66,73% aktivitas bernilai 

tambah (value added activities) dan 33,27% aktivitas tidak bernilai tambah (non 

value added activities) yang dikonsumsi oleh CV. Maju Makmur dalam proses 

produksi tas dan tempat STNK. Karena hasil dari MCE diatas 30% maka aktivitas-

aktivitas yang tidak bernilai tambah pada proses produksi tas dan tempat STNK 

disarankan untuk dilakukan activity reduction. Berikut adalah tabel hasil activity 

reduction: 

Tabel 76 Hasil Activity Reduction Produk Tas dan Tempat STNK 

No. Keterangan Sebelum activity reduction (Rp) 

1 Pemilihan BB 4.476 

2 Pemilihan pola 10.780 

3 Potong  

 Pengetrapan pola ke BB 63.522 

 Pemotongan BB 63.522 

4 Penyesetan BB 83.299 

5 Perakitan BB 310.564 

6 Jahit  

 Penjahitan 1.861.344 

 Pemasangan aksesoris 156.960 

 Pemberian logo/embos 15.006 

7 Finishing  

 Pengecekan produk 13.380 

 Merapikan produk 19.630 

8 Penyimpanan  

 
Mengirim 1 produk ke bag. 

Keuangan 
2.171 

 
Pemindahan semua produk ke 

gudang 
3.250 

 Penyimpanan produk 6.071 

9 Pengiriman  

 
Pemindahan produk dari gudang ke 

mobil 
13.000 

 Pengiriman produk ke toko 13.153 

10 Biaya bahan baku  9.720.000 
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No. Keterangan Sebelum activity reduction (Rp) 

Total sebelum di reduksi 12.360.128 

Di reduksi sebesar 33,27% 8.247.913 

Selisih 4.112.215 

4.5.2 Jaket 

Berdasarkan hasil analisis PVA pada produk jaket, terdapat sebelas aktivitas 

bernilai tambah (value added activitis) yaitu aktivitas pengetrapan pola ke BB, 

aktivitas pemotongan dormile, aktivitas pemotongan BB, aktivitas raikt I (lipat, lem 

dan tempel per bagian), aktivitas jahit I (penjahitan perbagian), aktivitas menyetrika 

dan menempel kain kapas, aktivitas perakitan penuh (seluruh bagian), aktivitas 

pembuatan kantong, aktivitas pemasangan aksesoris, aktivitas penjahitan penuh 

(seluruh bagian), aktivitas pemberian logo/embos. Selain aktivitas bernilai tambah 

(value added activitis), terdapat sembilan aktivitas tidak bernilai tambah (non value 

added activitis) yaitu aktivitas pemilihan BB, aktivitas pemilihan pola, aktivitas 

pengukuran badan, aktivitas pemolesan, aktivitas pengecekan produk, aktivitas 

merapikan produk, aktivitas mengirim satu produk ke bagian keuangan, aktivitas 

pemindahan semua produk jadi ke gudang, aktivitas penyimpanan produk, aktivitas 

pemindahan produk dari gudang ke mobil dan aktivitas pengiriman produk ke toko. 

Berdasarkan hasil perhitungan MCE terdapat 46,22% aktivitas bernilai 

tambah (value added activities) dan terdapat 53,78% aktivitas tidak bernilai tambah 

(non value added activities) yang dikonsumsi oleh CV. Maju Makmur dalam proses 

produksi jaket. Karena hasil dari MCE diatas 30% maka aktivitas-aktivitas yang 

tidak bernilai tambah pada proses produksi jaket disarankan untuk dilakukan 

activity reduction. Berikut adalah tabel hasil activity reduction: 
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Tabel 77 Hasil Activity Reduction Produk Jaket 

No. Keterangan Sebelum activity reduction (Rp) 

1 Pemilihan BB 6.720 

2 Pola  

 Pemilihan pola 10.780 

 Pengukuran badan 2.162 

3 Potong  

 Pengetrapan pola ke BB 15.880 

 Pemotongan dormile 15.880 

 Pemotongan BB 15.880 

4 Rakit I (Lipat, lem dan tempel) 43.091 

5 Jahit I (per bagian) 55.495 

6 Rakit II   

 Setrika dan tempel kain kapas 55.756 

 Perakitan penuh 86.311 

7 Jahit II  

 Pembuatan kantong 25.481 

 Pemasangan aksesoris 114.009 

 Penjahitan penuh 199.759 

 Pemberian logo/embos 6.606 

8 Pemolesan 16.391 

9 Finishing  

 Pengecekan produk 5.573 

 Merapikan produk 8.176 

10 Penyimpanan  

 
Mengirim 1 produk ke bag. 

Keuangan 
2.171 

 
Pemindahan semua produk ke 

gudang 
2.171 

 Penyimpanan produk 6.071 

11 Pengiriman  

 
Pemindahan produk dari 

gudang ke mobil 
13.000 

 Pengiriman produk ke toko 13.153 

12 Biaya bahan baku  8.910.000 

 Total sebelum di reduksi 9.630.516 

 Di reduksi sebesar 53,78% 4.451.224 

 Selisih 5.179.292 

4.5.3 Ikat Pinggang 

Berdasarkan hasil analisis PVA pada produk ikat pinggang, terdapat delapan 

aktivitas bernilai tambah (value added activitis) yaitu aktivitas pengetrapan pola ke 

BB, aktivitas pemotongan BB, aktivitas penyesetan BB, aktivitas perakitan bagian 
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depan dan belakang, aktivitas penjahitan, aktivitas pemasangan gesper, aktivitas 

pelubangan dan aktivitas pemberian logo/embos. Selain aktivitas bernilai tambah 

(value added activitis), terdapat sebelas aktivitas tidak bernilai tambah (non value 

added activitis) yaitu aktivitas pemilihan BB, aktivitas pemilihan pola, aktivitas 

pengukuran p dan l, aktivitas pemasangan cincin penahan, aktivitas pengecekan 

produk, aktivitas merapikan produk, aktivitas mengirim satu produk ke bagian 

keuangan, aktivitas pemindahan semua produk jadi ke gudang, aktivitas 

penyimpanan produk, aktivitas pemindahan produk dari gudang ke mobil dan 

aktivitas pengiriman produk ke toko.  

Berdasarkan hasil perhitungan MCE terdapat 56,25% % aktivitas bernilai 

tambah (value added activities) dan terdapat 43,75% aktivitas tidak bernilai tambah 

(non value added activities) yang dikonsumsi oleh CV. Maju Makmur dalam proses 

produksi ikat pinggang. Karena hasil dari MCE diatas 30% maka aktivitas-aktivitas 

yang tidak bernilai tambah pada proses produksi ikat pinggang disarankan untuk 

dilakukan activity reduction. Berikut adalah tabel hasil activity reduction: 

Tabel 78 Hasil Activity Reduction Produk Ikat Pinggang 

No. Keterangan Sebelum activity reduction (Rp) 

1 Pemilihan BB 2.245 

2 Pola  

 Pemilihan pola 1.075 

 Pengukuran P dan L 647 

3 Potong  

 Pengetrapan pola ke BB 31.761 

 Pemotongan BB 63.521 

4 Penyesetan BB 83.299 

5 Perakitan BB 172.493 

6 Jahit  

 Penjahitan 177.520 

 Pemasangan Gesper 65.467 

 Pelubangan 65.467 
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No. Keterangan Sebelum activity reduction (Rp) 

 Pemasangan cincin penahan 65.467 

 Pemberian logo/embos 48.625 

7 Finishing  

 Pengecekan produk 44.624 

 Merapikan produk 65.467 

8 Penyimpanan  

 
Mengirim 1 produk ke bag. 

Keuangan 
2.171 

 
Pemindahan semua produk ke 

gudang 
4.290 

 Penyimpanan produk 6.071 

9 Pengiriman  

 
Pemindahan produk dari 

gudang ke mobil 
13.000 

 Pengiriman produk ke toko 13.153 

10 Biaya Bahan Baku 5.400.000 

 Total sebelum di reduksi 6.326.363 

 Di reduksi sebesar 43,75% 3.558.579 

 Selisih 2.767.784 

 

4.6 Evaluasi 

Perbandingan harga pokok produksi sebelum dan setelah dilakukan cost 

reduction menggunakan activity reduction adalah sebagai berikut: 

Tabel 79 Perbandingan Harga Pokok Produksi 

Produk sebelum activity 

reduction (Rp) 

setelah activity 

reduction (Rp) 

Per unit sebelum 

activity reduction 

(Rp) 

Per unit 

setelah activity 

reduction (Rp) 

Tas dan Tempat 

STNK 

12.360.128 8.247.913 515.005 343.663 

Jaket 9.630.516 4.451.224 963.052 445.122 

Ikat Pinggang 6.326.363 3.558.579 79.080 44.482 

 

Dari tabel perbandingan diatas dapat diketahui bahwa setelah dilakukan cost 

reduction menggunakan activity reduction, menunjukkan harga pokok produksi tas, 

tempat STNK, jaket dan ikat pinggang lebih rendah dibandingkan dengan harga 
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pokok produksi sebelum dilakukan activity reduction. Maka dari itu, harga pokok 

produksi menjadi rendah dan harga jual produk menjadi lebih murah tanpa 

mengurangi kualitas produk, sehingga CV. Maju Makmur dapat bersaing secara 

kompetitif. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis value added activities dan non value added 

activities yang telah dilakukan pada CV. Maju Makmur, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat 66,73% value added activities dan 33,27% non value added activities 

dalam proses produksi tas dan tempat STNK, terdapat 46,22% value added 

activities dan 53,78% non value added activities dalam proses produksi jaket, 

terdapat 56,25% value added activities dan 43,75% non value added activities 

dalam proses produksi ikat pinggang. 

2. Berdasarkan hasil PVA dan perhitungan MCE, maka non value added activities 

pada proses produksi tas, tempat STNK, jaket dan ikat pinggang disarankan 

untuk dilakukan activity reduction karena hasil MCE dari keempat produk 

tersebut diatas 30%.  

5.2 Saran 

Dalam analisis value added activities dan non value added activities yang 

telah dilakukan tentunya masih terdapat kekurangan. Agar menjadi lebih baik, 

dapat disarankan untuk pengembangan analisis lebih lanjut yaitu dengan 

penambahan strategi cost reduction menggunakan metode Kaizen Costing agar 

perusahaan dapat melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). 
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