
I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

1. Perkembangan Industri Perkayuan Indonesia 

Peningkatan peranan sektor industi dalam perekonornian tercermh 

dalam sumbangan sektor industi dalam Produk Nasional Brnto (GNP) 

yang semakin meningkat, yaitu dari rata-rata dibawah 10% dari GNP 

pada tahap awal industrialisasi sampai 25%-30%, seringkali bahkan 

sampai 40% dari GNP, apabila suatu negara telah menjadi negara industi 

yang dewasa. Sebaliknya sumbangan relatif sektor pertanian pada GNP 

terns menurun, meskipun produk sektor ini secara absolut terns naik 

(Thee Kian Wie, 1988). 

Suatu negara dikatakan sudah memasuki era industrialisasi, apabila 

sumbangan sektor industri terhadap produk nasional bruto (GNP) telah 

melampaui 20%. Pada tahun 1973 Indonesia masih berada dalam status 

negara non industri dengan sumbangan sektor industri pada produk 

nasional brut0 sebesar 8,9% atau kurang dari 10%. Pada tahun 1974 

Indonesia baru memasuki tahap awal industrialisasi dengan sumbangan 

sektor industri sudah mencapai 10,9% dan kemudian pada tahun 1991 

sudah mencapai 22,22% yang berarti bahwa Indonesia telah mulai 

memasuki era industrialisasi. Perkembangan pembangunan di Indonesia 

dari setiap tahapan pembangunan lima tahun (Pelita) menunjukkan 
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kecenderungan meningkatnya peranan sektor industri pengolahan 

terhadap produk nasional bruto. 

Industri perkayuan di Indonesia sebagai salah satu sektor 

pembangunan yang sekarang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah 

bersama-sama dengan para pengusaha dibidang perkayuan, telah 

memperlihatkan peranannya yang makin menonjol dalam percaturan 

perekonomian Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat industri 

perkayuan telah mampu menduduki posisi yang penting bagi 

perkembangan ekonomi nasional maupun perkembangan perdagangan 

internasional. Hal ini dapat terjadi karena Indonesia adalah salah satu 

negara yang terkaya di dunia, disertai dengan kebijaksanaan Pemerintah 

Indonesia yang telah memungkinkan perkembangan industri tersebut 

dalam kerangka pembangunan nasional. 

Salah satu bidang usaha perkayuan yang cukup berperan aktif di 

dalam melancarkan aktivitas perekonomian nasional dan mempunyai 

prospek baik untuk berkembang adalah industri kayu olahan, yaitu 

mengelola kayu gergajian (smvn limber) menjadi jenis kayu olahan siap 

ekspor (moulding) yang dapat memberikan kontribusi yang tinggi. 

Peranan industri tersebut semakin lama semakin penting, terutama 

sebagai penunjang perolehan devisa negara dari ekspor non migas dalam 

jumlah yang besar dan berkualitas untuk memenuhi pasar dengan harga 

yang terjangkau. 
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Perkembangan ekspor kayu olahan Indonesia yang terdiri dari kayu 

gergajian, kayu lapis dan produk kayu lainnya dari tahun 1991 - 1995 

menunjukkan fluktuasi yang tinggi. Pada tahun 1992 pertumbuhan 

ekspor kayu olahan meningkat sebesar 15,80% dari tahun 1991, kemudian 

pada tahun 1993 pertumbuhan tersebut meningkat sebesar 32,81%. Akan 

tetapi pada tahun 1994 dan 1995 terjadi penurunan walaupun dalam 

jumlah yang relatif kecil yaitu masing-masing 3,63 dan 2,3 1% (Tabel 1). 

Dilain pihak jika dilihat perkembangan ekspor kayu olahan untuk 

periode Januari-September 1996 dibandingkan dengan periode yang sama 

untuk tahun 1995 menunjukkan peningkatan sebesar 2,16%. Masing- 

masing komoditi kayu mengalami peningkatan dan penurunan, dengan 

rincian kayu gergajian menurun sebesar 15,84%, kayu lapis meningkat 

sebesar 0,93% dan produk kayu lainnya meningkat sebesar 6,22%. 

Jumlah devisa yang diperoleh dari ekspor kayu olahan dalam periode 

tersebut adalah sebesar US$4.154.810,98 ribu dengan komposisi kayu 

gergajian sebesar 2,59%, kayu lapis sebesar 62,75% dan produk kayu 

lainnya sebesar 34,66% (Tabel 2). 
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Tabel 1. Perkembangan Ekspor Kayu Olahan Indonesia Tahun 1991 - 1995 ( Dalam US $ Juta). 

Sumber : Departemen Perindustrian dan Perdagangan (1996) 
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Tabel 2 Perkembangan Ekspor Kayu Olahan Indonesia Periode Januari-September 
1995 dan Januari-September 1996 (Dalarn US $ Ribu) 

KOMODITI KAYU 

c. Produk Kayu Lainnya 

1 .  Furniture dan komponcnnya 

2. Chip word/Particle 

3. Prefabricated built ofwood. 

4. Particle board 

6. Barang kayu untuk keperluan mmah 

7. Bingkai kayu untuk lukisan 

8. Peti, gelondong kabel& pallet liayu, 

tong / tahang kayu 

9. Serbuk kayu (wood flwr) 

10. HardISoft Board 

1 1 .  Perhiam & patung lainnya dari 

13. Gabus & Barang barang dari gabus 

14. Barang-barang dari kayu lainnya 

Surnber : Departemen Perindustrian dan Perdagangan ( 1996 ) 
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2. Perkembangan Industri Pengolahan Kayu di Sumatera Selatan 

Perkembangan industri di suatu daerah tidak terlepas kaitannya 

dengan perkembangan industri nasional, yang disesuaikan dengan potensi 

sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut. Sehubungan dengan ha1 

tersebut berarti bahwa perkembangan industri di salah satu propinsi di 

Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan per!mnbuhan ekonomi sacara 

nasional yang disesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di daerah 

masing-masing. 

Propinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu propinsi yang terletak 

di daerah khatulistiwa dan ditandai dengan curah hujan yang cukup tinggi 

serta keadaan tanah yang cukup subur sehingga memungkinkan untuk 

tumbuhnya hutan belantara yang lebat dengan berbagai jenis 

tumbuhannya. Salah satu hasil hutan yang besar artinya bagi propinsi ini 

adalah kayu, yang merupakan salah satu penghasil devisa. 

Untuk meningkatkan nilai tambah kayu, maka kayu ini harus di olah 

melalui industri pengolahan kayu. Industri pengolahan kayu yang ada di 

Sumatera Selatan adalah industri kayu lapis, kayu gergajian, 

moulding/dowel, chips, blockboard dan slat pencil. 

Perkembangan industri pengolahan kayu di Sumatera Selatan tidak 

terlepas kaitannya dengan kondisi hutan yang ada, karena bahan baku dari 

industri pengolahan kayu ini adalah kayu bulat yang berasal dari kayu- 

kayu di hutan baik itu hutan alam maupun hutan produksi. 
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Perkembangan produksi industri pengolahan kayu cenderung 

berfluktuasi dari tahun ketahun. Tahun 198911990 atau pada awal Pelita 

V produksi industri pengolahan kayu adalah sebesar 857.324,7979 M '. 
Kemudian produksi kayu olahan ini turun pada tahun 199011991 menjadi 

587,199,3296 M ' dan pada tahun 199111992 produksi kayu olahan ini 

mencapai 861.086,0368 M '. Selanjutnya produksi kayu olahan ini 

meningkat lagi pada tahun 199211993 yaitu sebesar 944.015,2189 M '. 
Akan tetapi pada tahun 199311994 menunjukkan penurunan yaitu hanya 

sebesar 838.390,9055 M '. Dengan demikian selama periode tersebut 

jumlah produksi kayu olahan Propinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 

5.172.276,548 M ' (Dinas Kehutanan Propinsi Tingkat I Sumatera 

Selatan, 1996). 

Salah sat- produk dari hasil industri kayu sekunder yang pada saat 

ini sedang mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah industri 

maupun nilai ekspornya adalah nzozrlding. Kegunaan dari produk ini 

adalah sebagai bahan bangunan interior (dalam ruangan), sebagai 

dekorasi dan dapat juga sebagai bahan komponen industxi meubelair 

ataupun peralatan rumah tangga lainnya serta bingkai fotolgambar. 

PT. Sako Indah Gemilang Palembang, merupakan salah satu 

perusahaan swasta yang memproduksi kayu olahan terutama jenis smtJn 

timber dan moulding. Dalam rangka melaksanakan kegiatan produksiya 

PT. Sako Indah Gemilang menghadapi kendala yang disebabkan oleh 

keadaan pesekonomian yang terus berkembang dan teknologi yang 
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semakin canggih, dimana keduanya saling mengisi dan mendorong 

timbulnya produsen kayu olahan, baik jumlah maupun ragamnya dan 

akibatnya terjadi persaingan yang semakin meluas. Dari persaingan 

tersebut menyebabkan tingginya biaya produksi yang hams dikeluarkan 

oleh PT. Sako Indah Gemilang, Palembang. 

Menghadapi kondisi yang demikian, salah satu kunci sukses dari 

usaha ini adalah bagaimana kemampuan PT. Sako Indah Gemilang, 

Palembang dalam melaksanakan pengendalian biaya produksinya. Tujuan 

pengendalian biaya produksi adalah untuk memperoleh jumlah produksi 

kayu olahan dalam jumlah yang dikehendaki sehingga perusahaan 

memperoleh laba yang optimal. 

Perkembangan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan 

untuk menghasilkan produk niotrlding selama tiga tahun terakhir 

mengalami peningkatan rata-rata sebesar 17,98% sedangkan jumlah 

produksi yang dihasilkan perusahaan meningkat rata-rata hanya sebesar 

10,51%, demikian pula halnya nilai penjualan hanya meningkat sebesar 

14,81% berarti lebih rendah dari persentase peningkatan jumlah biaya 

produksi yang dikeluarkan (Tabel 3). 
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Tabel 3. Rincian Total Biaya Produksi, Jumlah Produksi dan Penjualan 
Tahun 1994 - 1996 

Sumber : PT. Sako Indah Gemilang (1996) 

Berdasarkan keadaan volume produksi yang ada dan dalam 

menghadapi persaingan pasar sekarang ini, serta untuk lebih antisipatif 

dalam mencapai sasaran utama pemsahaan yaitu perolehan laba, maka 

PT. Sako Indah Gemilang seyogyanya melakukan prakiraan laba yang 

dapat dicapai pada tingkat produksi dan penjualan produk moulding 

tertentu, sehingga dapat diketahui besarnya perolehan laba yang 

dikehendaki. 

Salah satu pendekatan unluk dapat melakukan prakiraan laba adalah 

dengan analisis biaya-kapasitas-laba, karena dengan analisis ini dapat 

diketahui hubungan antara biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel 

dan kapasitas produksi dengan perolehan laba perusahaan. Apabila 

diketahui hubungan antara biaya, kapasitas dan laba maka manajemen 

pemsahaan dapat membuat perencanaan laba, memperhitungkan berapa 
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jumlah produksi dan penjualan yang hams dicapai agar perusahaan tidak 

mengalami kerugian dan mengukur tingkat batas aman (margin of safety) 

terhadap penjualan tertentu. Analisis ini akan bermanfaat untuk 

mengetahui kapasitas penjualan pada titik pulang pokok dan budget 

penjualan yang hams dipenuhi untuk memperoleh laba yang diharapkan. 

Dampak perubahan biaya terhadap perolehan laba industri moulding 

yang akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan 

biaya-kapasitas-laba pada PT. Sako Indah Gemilang ini, adalah meliputi 

tujuh jenis produk moulding dan dilakukan dengan pendekatan multiple 

product. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dari keadaan latar belakang diatas maka analisis perencanaan laba dengan 

menggunakan pendekatan biaya-kapasitas-laba merupakan analisis yang cukup 

penting bagi PT. Sako Indah Gemilang, sehingga dapat diketahui hubungan 

antara biaya tetap maupun biaya variabel serta kapasitas penjualan dengan laba 

yang diperoleh perusahaan ini. Sasaran utama yang dilakukan kajiannya adalah 

perubahan-perubahan biaya yang terjadi untuk memproduksi moulding. Untuk 

maksud tersebut maka topik yang menjadi permasalahan utama dalam 

geladikarya tersebut adalah melakukan kajian hal-hal sebagai berikut : 

1. Berapa besar porsi biaya tetap dan biaya variabel dari masing-masing 

produk ? 
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2. Pada tingkat berapa untuk masing-masing produk dapat mencapai titik 

pulang pokok, baik dalam unit maupun dalam rupiah ?. 

3.  Bagaimana pola perencanaan laba yang ada sekarang, agar pemsahaan 

mampu melaksanakan perencanaan laba yang lebih akurat ? 

4. Berapa besar dampak pembahan biaya tetap dan biaya variabel terhadap 

perolehan laba PT. Sako Indah Gemilang pada kapasitas yang berjalan ? 

C. TUJUAN GELADIKARYA 

Pelaksanaan Geladikarya di PT. Sako Indah Gemilang adalah untuk 

melakukan analisis pembahan biaya untuk melakukan produksi produk-produk 

moulding terhadap perolehan laba dengan menggunakan pendekatan 

biaya-kapasitas-laba. Tujuan Geladikarya adalah : 

1. Menentukan rincian biaya tetap dan biaya variabel dari kegiatan 

produksi masing-masing produk moulding. 

2. Melakukan perhitungan berapa volume penjualan termasuk ekspor PT. 

Sako Indah Gemilang dalam melakukan produksi mozrlding pada saat 

titik pulang pokok. 

3.  Melakukan perhitungan berapa besar budget penjualan yang h a s  

dicapai untuk menghasilkan laba tertentu serta batas penurunan penjualan 

(margin of safety) agar pemsahaan tidak menderita kemgian. 

4. Menganalisis dampak pembahan biaya untuk melakukan produksi 

produk moulding, yang berkaitan dengan berapa besarnya volume 

penjualan pada titik pulang pokok, perkiraan perolehan laba, budget 
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penjualan dan batas aman (margin of safe&) penjualan yang hams 

dicapai. 

D. KEGUNAAN GELADIKARYA 

Hasil Geladikqa ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi manajemen 

perusahaan maupun bagi Progran Studi Magister Manajemen Agribisnis-Institut 

Pertanian Bogor yaitu : 

1. Bagi manajemen P.T. Sako Indah Gemilang, Palembang adalah sebagai 

masukan sekaligus konhibusi pemikiran dalam rangka melakukan 

perencanaan produksi dan perkiraan perolehan laba dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang, serta pengendalian biaya dalam melakukan 

produksi untuk mencapai laba yang optimal. 

2. Bagi Program Studi Magister Manajemen Agribisnis-lnstitut Pertanian 

Bogor, hasil geladikarya ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

pembanding dalam menelaah dan memecahkan permasalahan yang sama 

ataupun melakukan analisis yang sama untuk perusahaan yang sejenis. 
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