
11. TINJAUAN PUSTAKA 

A. KERANGKA PEMWRAN TEORITIS 

1. Pentingnya Perencanaan Laba 

Perencanaan dan pengendalian merupakan dua faktor yang sangat 

penting bagi keberhasilan suatu organisasi, khususnya yang bertujuan 

untuk mencari laba (projt motive). Pengendalian merupakan alat bagi 

manajemen untuk menilai sejauh mana pelaksanaan rencana yang telah 

diperkirakan tersebut, sehingga dapat dilakukan koreksi atau tindak lanjut 

apabila terdapat penyimpangan atau kekeliruan dalam melaksanaan 

rencana tersebut. 

Menurut Usry dm Matz (1988) Perencanaan laba merupakan 

rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat dimana implikasi 

keuangannya diiyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan rugi-laba, 

neraca, kas dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. 

Perencanaan laba pada dasarnya ditujukan kepada sasaran akhir 

organisasi dan bermanfaat sebagai pedoman untuk mempertahankan arah 

kegiatan yang pasti. Perencanaan laba yang baik dan cermat tidak mudah 

dipersiapkan, karena teknologi berkembang dengan cepat dan 

faktor-faktor sosial, ekonorni dan politik berpengaruh kuat dalam dunia 

usaha. Guna melaksanakan tugas ini, para manajer harus didorong agar 

berusaha keras mencapai sasaran pribadi yang sejalan dengan sasaran 

perusahaan. 
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Pada umumnya dunia usaha makin menyadari perlunya 

mengembangkan perencanaan laba atau prakiraan laba baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. Menurut Usry dan Matz (1988) 

peranan perencanaan laba bagi suatu perusahaan merupakan faktor yang 

sangat penting karena : 

1. Memberikan pendekatan yang terarah dalam pemecahan 

permasalahan. 

2. Memaksa pihak manajemen untuk secara dini mengadakan 

penelaahan terhadap masalah yang dihadapinya dan menanamkan 

kebiasaan pada organisasi untuk mengadakan telaah yang seksama 

sebelum mengambil suatu keputusan. 

3. Menciptakan suasana organisasi yang mengarah pada pencapaian 

laba, dan mendorong timbulnya perilaku yang sadar akan 

penghematan biaya dan pemanfaatan sumber daya secara 

maksimum. 

4. Merangsang peran serta dan mengkoordinasikan rencana operasi 

berbagai segmen dari keseluruhan organisasi manajemen sehingga 

keputusan akhir dan rencana yang saling terkait (kontinjen) dapat 

menggambarkan keseluruhan organisasi dalam bentuk rencana yang 

terpadu dan menyeluruh (komprehensif). 

5.  Menawarkan kesempatan untuk menilai secara sistimatis setiap segi 

atau aspek organisasi maupun untuk memeriksa serta 

memperbaharui kebijakan dan pedoman dasar secara berkala. 
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6.  Mengkoordinasikan serta mempertemukan semua upaya perusahaan 

kedalam suatu prosedur perencanaan anggaran yang terarah, karena 

satu-satunya cara yang paling cepat mengungkapkan kelemahan 

kegiatan manajemen adalah dengan pendekatan ini. 

7. Mengarahkan penggunaan modal dan daya upaya pada kegiatan 

yang paling menguntungkan. 

8. Mendorong standar prestasi yang tinggi dengan merangsang 

kegairahan untnk bersaing, menanamkan hasrat untuk mencapai 

tujuan, dan menumbuhkan minat untuk melaksanakan kegiatan 

secara lebih efektif. 

9. Berperan sebagai tolok ukur atau standar untuk mengukur hasil 

kegiatan dan menilai kebijakan manajemen dan tingkat kecakapan 

dari setiap pelaksana. 

2. Pengertian Biaya 

Konsep biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda (d~fferent 

costs for different plirposes) menunjukkan bahwa tidak ada satupun 

konsepsi biaya yang dapat memenuhi berbagai macam tujuan. Oleh 

karena itu agar manajemen dapat mengumpullcan dan menggunakan 

informasi biaya secara tepat dan efektif guna membantu proses 

perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan operasi, perlu 

diberikan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan biaya. 
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Matz dan Usry (1990) mengemukakan bahwa "Cost is a foregoing, 

measured in monetaly terms, incured or potentially to be incured to 

achieve a specific objective ". 

Pendapat lain adalah menurut Mulyadi (1992) yang memberikan 

pengertian biaya sebagai pengorbanan sumber ekonomis yang diukur 

dengan satuan uang yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Lebih lanjut dikemukakan Mulyadi 

(1992) bahwa biaya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu 

biaya dalam ar t i  luas dan biaya dalam arti sempit. Biaya dalam arti luas 

adalah seperti pengertian diatas, sedangkan biaya dalam arti sempit 

adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva yang 

sering disebut harga pokok. 

Disamping itu menurut Ikatan Akuntan Indonesia, IAI (1984) 

bahwa biaya atau cost adalah pengorbanan ekonomis yang diperlukan 

untuk memperoleh barang dan jasa. Dilain pihak beban atau expense 

dapat dinyatakan sebagai biaya yang secara langsung atau tidak langsung 

telah dimanfaatkan didalam usaha untuk menghasilkan pendapatan ddam 

suatu periode atau yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomis untuk 

kegiatan masa berikutnya. Beban dapat dikategorikan sebagai : (1) beban 

yang dapat dihubungkan langsung dengan pendapatan (2) beban yang 

berhubungan dengan periode terjadinya. 
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3. Perilaku Biaya 

Dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat 

dibagi menjadi tiga golongan, yaitu biaya tetap, biaya variabel dan biaya 

semi variabel (Mulyadi,l99S). Untuk keperluan perencanaan dan 

pengendalian baik biaya tetap maupun biaya variabel hams dipisahkan 

menjadi sebagai berikut : biaya tetap dipisah menjadi commitedfixed cost 

dan discretionary fixed cost, serta biaya variabel dibedakan menjadi 

engineered variable cost dan discretionaiy variable cost. 

Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah dalam kisar 

perubahan volume kegiatan tertentu. Biaya variabel adalah biaya yang 

secara total bembah sebanding dengan pembahan volume kegiatan. 

Biaya campuran adalah biaya yang didalamnya terdapat unsur biaya tetap 

dan unsur biaya variabel. 

Terdapat 3 (tiga) faktor yang hams dipertimbangkan untuk 

menentukan pola perilaku suatu biaya (Mulyadi, 1993) yaitu: 

1. Pemilihan biaya yang akan diselidiki pola perilakunya yang 

merupakan biaya tidak bebas (dependent variable ) yang dinyatakan 

dengan Y. 

2. Pemilihan variabel bebas (independent variable) yaitu sesuatu yang 

menyebabkan biaya tersebut berfluktuasi yang dinyatakan dengan 

fungsi Y = f (X). 

3. Pemilihan sebaran kegiatan yang relevan (relevant range of 

activity), dimana hubungan antara variabel bebas dan tidak bebas 
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dinyatakan dalam fungsi biaya tersebut dan biasanya para 

akuntanlmanajer menggunakan fungsi linear. 

Untuk dapat memperkirakan fungsi biaya dalam rangka pemisahan 

biaya semi variabel terdapat tiga pendekatan (Mulyadi, 1993) yaitu: 

1. Metode titik tertinggi dan terendah (High and Low Point Method), 

dalam melakukan perkiraannya adalah biaya pada tingkat kegiatan 

yang paling tin@ dibandingkan dengan biaya pada tingkat kegiatan 

yang paling rendah di masa lalu. 

2. Metode biaya berjaga (Standby Cost Method), yaitu melakukan 

perhitungan biaya yang hams tetap dikeluarkan sekiranya 

perusahaan ditutup sementara, biaya ini disebut biaya be rjaga dan 

merupakan bagian biaya tetap. Selisih antara biaya yang dikeluarkan 

selama produksi be rjalan dengan berjaga merupakan biaya variabel. 

3. Metode kuadrat terkecil (Least Sqtrares Method), yaitu menganggap 

bahwa biaya dengan volume kegiatan berbentuk hubungan garis 

lurus, dengan persamaan garis regresi : Y = a + bX, dimana Y 

merupakan variabel yang tidak bebas (dependent variable) yaitu 

variabel yang perubahannya ditentukan oleh perubahan variabel X 

yang merupakan variabel bebas (independent variable). Variabel 

Y menunjukkan biaya, dan variabel X menunjukkan volume 

kegiatan. 

Dalam persamaan tersebut a menunjukkan unsw biaya tetap 

dalam Y sedangkan b menunjukkan unsur biaya variabel. 
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Untuk dapat memperoleh nilai a dan b dapat dipergunakan rumus 

perhitungan sebagai berikut 

Keterangan : 

b = biaya variabel 
a = biaya tetap 
y = menunjukkan biaya 
x = menunjukkan volume 

4. Non- Linier 

Disamping pendekatan diatas, terdapat juga asumsi yang 

sering dipakai dalam metode analisis titik pulang pokok adalah 

harga dan biaya variabel per unit adalah konstan, berapapun 

volumenya, sedangkan dalam beberapa kasus volume penjualan 

perusahaan mungkin mempengaruhi harga pasar produk tersebut. 

Misalnya peningkatan output mungkin akan mengakibatkan 

p e n m a n  harga pasamya, umumnya biaya variabel akan meningkat 

lebih dari proporsional apabila sudah mendekati batas maksimum 

produksi antara lain dengan penggunaan tenaga kerja yang kurang 

efisien atau makin banyaknya biaya lembur. Oleh karena itu dapat 
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diatasi dengan membuat hubungan antara penjualan total dan 

volume, biaya total dan volume yang non linier sesuai dengan 

realitas ekonomi (Husnan, 1995). Rumus yang dipergunakan 

adalah : 

Y = a + b X + c X Z  

n = jurnlah observasi, 
X = unit yang dihasilkan, 
Y = total biaya (rupiah). 

4. Alokasi Biaya Bersama (Joint Cost) dan Biaya Overhead Bersama 
(Common Cost) 

Di dalam suatu pemsahaan perhitungan harga pokok produksi tidak 

saja hanya untuk menghasilkan satu produk, tetapi pengolahan satu atau 

beberapa macam bahan baku dalam satu proses produksi dapat 

menghasilkan dua jenis produk atau lebih. 

Menurut Mulyadi (1993), definisi biaya bersama dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Biaya produk bersama (Joint Prodzlct Cost) disebut juga Joint Cost 

(Biaya Bersama) adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat mula- 

mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam 
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produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini 

terdiri dari biaya bahan baky biaya tenaga kerja dan biaya overhead 

pabrik. 

b. Biaya overhead bersama (Joint Overhead Cost) disebut juga 

Common Cost (Biaya Bergabung) adalah biaya-biaya untuk 

memproduksi dua atau lebih produk yang terpisah (tidak diolah 

bersama) dengan fasilitas sama pada saat bersamaan. 

Perbedaan biaya bersama (Joint Cost) dengan biaya bergabung (Common 

Cosl) dapat dikemukakan sebagai berikut : 

a. Joint Cost 

1). Tidak dapat diikuti jejak alirannya keberbagai macam produk 

yang dihasilkan 

2). Meliputi biaya-biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung 

dan overhead pabrik. 

b. Common Cost 

1). Dapat diikuti jejak alirannya ke berbagai produk yang terpisah 

atas dasar sebab akibat atau dengan cara menelusuri jejak 

penggunaan fasilitas. 

2). Tidak meliputi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung. 
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Bagi perusahaan yang menghasilkan produk bersama pada 

umumnya menghadapi masalah pemasaran berbagai macam produknya, 

karena masing-masing produk mempunyai masalah pemasaran dan harga 

jual yang berbeda-beda. Manajemen biasanya ingin mengetahui besarnya 

kontribusi masing-masing produk bersama tersebut terhadap seluruh 

penghasilan. Dengan dernikian dapat diketahui dari beberapa macam 

produk tersebut, jenis produk yang menguntungkan ataupun jenis produk 

yang perlu di dorong pemasarannya. Untuk maksud tersebut maka 

diperlukan suatu perhitungan tersendiri dengan mempergunakan 

akuntansi biaya bersama. 

Akuntansi biaya bersama adalah penentuan proporsi total biaya 

produksi yang hams dibebankan kepada berbagai macam produk bersama. 

Menmt Mulyadi (1993) biaya bersama dapat dialokasikan kepada tiap- 

tiap produk bersama dengan menggunakan salah satu dari metode berikut 

ini : 

a. Metode nilai jual relatif 

Alokasi biaya bersama dilakukan berdasarkan pada nilai jual relatif 

masing-masing produk bersama yang dihasilkan. 

b. Metode satuan fisik 

Alokasi biaya bersama dilakukan atas dasar koefisien fisik yaitu 

kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk. 
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c. Metode rata-rata biaya persatuan 

Harga pokok masing-masing produk dihitung sesuai dengan 

proporsi kuantitas yang diproduksi 

d. Metode rata-rata tertimbang 

Alokasi dilakukan dengan cara kuantitas produksi dikalikan terlebih 

dahulu dengan angka penimbang dan hasil kalinya baru dipakai 

sebagai dasar alokasi. Penentuan angka penimbang tiap- tiap produk 

didasarkan pada jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan 

produk, waktu yang dikonsumsi dan pembedaan jenis tenaga kerja 

yang dipakai untuk tiap jenis produk yang dihasilkan. 

5. Pemacu Biaya 

Pada dasarnya timbulnya biaya dalam suatu perusahaan, pasti ada 

penyebabnya. Oleh karena itu untuk bahan penelaahan perlu diketahui 

faktor-faktor tersebut. Menurut Hansen dan Mowen (1995) pemacu biaya 

atau cost driver adalah biaya-biaya yang timbul sebagai akibat adanya 

suatu kegiatan. Oleh sebab itu dalam memilih suatu ukuran perubahan 

tingkat kegiatan, hams dipilih yang merupakan faktor utama penyebab 

biaya kegiatan tersebut . 

Menurut Horngren (1994) pemacu biaya didefinisikan sebagai 

faktor yang mempengaruhi biaya, yakni satu perubahan dalam pemacu 

biaya akan menyebabkan perubahan biaya total dari objek terkait. 
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Sebagai contoh dalam fungsi bisnis produksi, pemacu biaya dapat 

berupa jurnlah unit yang diproduksi, jumlah set-up mesin, tenaga kerja 

langsung pabrikasi dan lain sebagainya. 

6. Analisis Hubungan Biaya-Kapasitas-Laba 

Analisis biaya-kapasitas-laba merupakan alat perencanaan jangka 

pendek untuk memudahkan manajemen dalam penyusunan anggaran. 

Analisis ini adalah faktor kunci yang mempengaruhi keputusan 

manajemen dalam hal pernilihan jenis atau kelompok produk, sbategi 

pemasaran dan pemanfaatan fasilitas produksi. Konsep ini kemudian 

banyak dipergunakan bidang akuntansi manajemen, karena konsep ini 

berhubungan dengan manajer dalam melaksanakan tugasnya. Manfaat 

konsep ini sangat besar sehingga dapat digunakan sebagai alat manajemen 

yang penting untuk mengetahui potensi laba yang belum dimanfaatkan 

oleh manajemen. 

Menurut Mulyadi (1993) hubungan antara biaya, volume dm laba 

dipengaruhi oleh lima faktor atau kombinasi faktor-faktor berikut ini : (1) 

harga jual persatuan, (2) volume penjualan, (3) komposisi produk yang 

dijual, (4) biaya variabel per-satuan, dan (5) total biaya tetap. Agar 

perencanaan laba perusahaan dapat efektif, manajemen hams dapat 

mernperkiiakan dampak perubahan masing-masing faktor tersebut 

terhadap laba bersih, impas dan return on investment perusahaan. 
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Sejalan dengan maksud tersebut maka pembuatan anggaran 

pendapatan dan biaya serta penyajian informasi tersebut dalam suatu 

grafik laba dan volume merupakan alat yang efektif dalam menyajikan 

informasi bagi manajemen untuk keperluan perencanaan laba jangka 

pendek. Keadaan tersebut memunglunkan manajemen memperkirakan 

pengaruh kegiatan yang dilaksanakan dan pengaruh perubahan kondisi 

pasar terhadap laba, sehingga manajemen dapat menentukan pilihan dari 

berbagai simulasi usulan kegiatan yang dapat memberikan kontribusi 

terbesar terhadap pencapaian laba pada waktu mendatang. 

a. Analisis Titik Pulang Pokok 

Bagi manajemen titik pulang pokok merupakan alat yang 

sangat berguna untuk menyatakan hubungan yang terdapat diantara 

biaya, besarnya hasil dan laba. 

Titik Pulang Pokok adalah kuantitas keluaran dimana 

pendapatan total sama dengan biaya total yaitu laba operasi adalah 

nol. Titik pulang pokok ini dapat ditunjukkan dengan tiga cara yaitu 

dengan metode persamaan, metode marjin konlribusi dan metode 

grafik (Homgren, 1994). 

Menurut Matz dan Usry (1988), analisis titik pulang pokok 

digunakan untuk menentukan tingkat penjualan dan bauran produk 

yang diperlukan agar semua biaya yang terjadi dalam periode 

tersebut tertutupi. Titik pulang pokok adalah titik dimana biaya dm 

pendapatan sama besarnya sehingga tidak ada rugi dan laba 
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Analisis titik pulang pokok memberikan informasi kepada 

manajemen perusahaan mengenai berapa tingkat penjualan 

minimum yang harus dicapai suatu perusahaan agar tidak menderita 

kerugian, tetapi juga belum mendapatkan laba serta juga 

memberikan informasi mengenai berapa volume penjualan yang 

hams direncanakan agar perusahan tidak menderita kerugian. 

Di dalam suatu perusahaan, biaya yang ada harus dapat 

dipisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Untuk 

memisahkan kedua biaya tersebut menjadi sulit apabila perusahaan 

tidak mempunyai biaya tetap dalam operasinya, sehingga 

permasalahan titik pulang pokok tidak perlu dilakukan 

pembahasannya. Namun demikian permasalahan titik pulang pokok 

baru muncul apabila suatu perusahaan disamping mempunyai biaya 

variabel juga mempunyai biaya tetap. Besarnya biaya tetap secara 

keseluruhan tidak mengalami perubahan meskipun ada perubahan 

volume produksi. Oleh karena itu pada tingkat produksi tertentu 

suatu perusahaan akan menderita kerugian karena hasil penjualan 

produknya hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian 

dari biaya tetap. Juga sebaliknya pada tingkat produksi tertentu 

perusahaan akan mendapatkan keuntungan karena hasil penjualan 

dapat menutupi seluruh biaya variabel yang dikeluarkan bahkan 

lebih besar dari biayanya sehingga selisihnya merupakan perolehan 

laba. 

http://www.mb.ipb.ac.id



Pada umumnya titik pulang pokok menggunakan rumus 

perhitungan sebagai berikut : 

Biaya Tetap 
TPP dalm Unit = .......................... 

Margin Kontribusi 

Biaya Tetap 
TPP &lam Rp. = ...................................... 

[ 1- Biaya VariabelIPenjualan ] 

b. Laba Kontribusi 

Laba kontribusi adalah pendapatan penjualan dikurangi semua 

biaya variabel. Laba kontribusi tersebut menunjukkan jumlah yang 

tersedia untuk menutup semua biaya tetap. Setelah biaya tetap dapat 

ditutup, maka sisanya adalah laba yang diperoleh perusahaan pada 

periode yang bersangkutan. Jika laba kontribusi tidak mencukupi 

untuk menutupi biaya tetap berarti terjadi kerugian pada perusahaan 

tersebut. Untuk perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu 

produk jika laba kontribusi per unit dihubungkan dengan 

penggunaan daya yang langka, manajemen akan memperoleh 

informasi kemampuan berbagai macam produk untuk menghasilkan 

laba. Informasi ini memberikan landasan bagi manajemen dalam 

pemilihan produk yang mampu menghasilkan laba tertinggi dalam 

memanfaatkan sumber daya yang langka (Mulyadi, 1993). 
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c. Analisis Batas Aman (Margin of Safety) 

Apabila hasil penjualan pada titik pulang pokok dikaitkan 

dengan penjualan yang direncanakan, maka akan diperoleh 

informasi mengenai jumlah volume penjualan minimum agar 

perusahaan tidak menderita kerugian. Untuk itu perlu diketahui 

tentang batas aman. Batas aman (Margin of Safety) adalah sebagai 

kelebihan penjualan yang dianggarkan (yang sesungguhnya) diatas 

volume penjualan pulang pokok. Batas aman menyatakan jumlah 

penjualan yang dapat diturunkan sebelum mulai terjadi kerugian 

dalam suatu perusahaan (Garisson, 1988). Rumus untuk perhitungan 

Batas Aman adalah : 

Penjualan total - Penjualan pulang pokok = Batas Aman n 
Batas Aman dapat juga dinyatakan dalam persentase. 

Persentase ini diperoleh dengan membagi Batas Aman dalam 

Rupiah dengan penjualan total : 

Batas Aman Dalam Rupiah 
................................. - - % Batas Aman. 

Penjualan Total 

Semakin besar batas aman, maka semakin besar kesempatan 

perusahaan untuk memperoleh laba, sebaliknya semakin kecil batas 

http://www.mb.ipb.ac.id



29 

aman, maka semakin rawan perusahaan tersebut terhadap penurunan 

target pendapatan penjualan. 

B. ICERANGKA PEMIKIRAN KONSEPTUAL 

Untuk memperoleh tujuh jenis produk moulding diperlukan bahan baku 

berupa log yang kemudian diproses menjadi sawntimber. Log yang 

dipergunakan adalah jenis meranti, ramin, pulai, jelutung, racuk, terentang, 

perupuk dan durian bumg. Perusahaan tidak mempunyai Hak Pengusahaan 

Hutan, akan tetapi untuk kelancaran operasi perusahaan, telah ada kontrak 

dengan beberapa pemasok dan telah berlangsung dalam waktu yang cukup 

lama. Untuk menghasilkan produk moulding, biaya produksi meliputi biaya 

.bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Akan tetapi yang 

paling dominan adalah biaya bahan baku berupa pembelian log. Disamping itu 

terdapat juga biaya lainnya yaitu biaya penjualan serta biaya administrasi dan 

umum. 

Untuk keperluan analisis sesuai dengan tujuan geladikarya ini, maka 

semua biaya tersebut hams dipisahkan, baik untuk biaya tetap maupun biaya 

variabel. Demikian pula halnya untuk biaya semi variabel dilakukan 

pemilahannya dengan jelas, untuk itu dipergunakan salah satu metode statistik, 

yaitu metode kuadrat terkecil atau metode non linier. Disamping itu untuk 

memperoleh rincian biaya variabel untuk masing-masing produk mozilding 

dilakukan pula alokasi biaya tersebut (joint cost) termasuk juga untuk biaya 

penjualan yang variabel. 
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Selanjutnya setelah diperoleh rincian biaya masing-masing baru dilakukan 

analisis biaya-kapasitas-laba yang meliputi analisis titik pulang pokok, analisis 

batas aman dan dampak pembahan biaya terhadap perolehan laba. Dari hasil 

analisis tersebut akan dapat diketahui kebijakan manajemen perusahaan serta 

kinerja yang diharapkan oleh perusahaan untuk periode yang akan datang 

(Gambar 1). 
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Keterangan : TPP = Titik Pulang Pokok, 
BKL = Biaya Kapasitas Laba, 
MS =Margin of Safiy. 
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111. METODOLOGI 

A. METODE PELAKSANAAN GELADIKARYA 

Geladikarya dilakukan dengan mempergunakan metode studi kasus 

clan dilaksanakan di PT. Sako Indah Gemilang, Palembang dengan alamat 

kantor pusat perusahaan di J1.Candi Angsoko No.323 A Palembang, dan 

pada pusat penggergajian dan pengolahan kayu terletak di Desa Sako - 
Borang, Kecamatan Talang Kelapa, Musi Banyuasin. 

B. SUMBER DAN PENGUMPULAN DATA 

Untuk keperluan penulisan laporan geladikarya, data dan informasi 

yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, 

realisasi produksi, realisasi penjualan dan perkembangan industri mozrlding 

di Indonesia dan Propinsi Surnatera Selatan. Laporan Keuangan berupa 

Neraca dan Perhitungan Rugfiaba, rincian biaya dan data pendukung 

laporan keuangan untuk tiga tahun terakhir, demikian juga untuk realisasi 

produksi dan penjualan adalah untuk periode yang sama. 

Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan menghimpun data 

primer dan data sekunder di lokasi pabrik serta di kantor pusat PT. Sako 

Indah Gemilang, Palembang. Sehubungan dengan hal tersebut untuk 

pengumpulan data primer dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Mengurnpulkan data keuangan perusahaan antara lain laporan 

keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugillaba, rincian 
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biaya serta data pendukung laporan keuangan tersebut untuk tahun 

1994, 1995 dan 1996. 

2. Melakukan wawancara dengan Direksi dan segenap Manajer beserta 

Staf masing-masing yang memungkinkan diperoleh informasi untuk 

mendukung perolehan data yang diperlukan. 

3.  Observasi langsung di pabrik dan kantor pusat perusahaan dengan 

maksud untuk mengetahui secara nyata proses produksi dan aktivitas 

perusahaan. 

Untuk memperoleh data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait 

antara lain : Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen 

Kehutanan, Biro Pusat Statistik, Bappeda Tingkat I Propinsi Sumatera 

Selatan, Asosiasi Perkayuan Indonesia, dll. 

C. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

Dari data yang diperoleh selama pelaksanaan geladikqa,diIakukan 

pengolahan yaitu dalam bentuk tabulasi dan kemudian dilakukan 

pembahasan dengan langkah sebagai berikut : 

1. Analisis Rincian Biaya 

Dari seluruh biaya yang terdapat dalam perusahaan dilakukan 

pemisahannya kedalam bentuk biaya tetap dan biaya variabel. 

Terhadap biaya yang bersifat semi variabel dilakukan pemisahan 

dengan mempergunakan metode kuadrat terkecil dan atau rnetode non 
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linier, kemudian dari kedua metode tersebut diambil hasilnya yang 

paling wajar dan mempunyai korelasi yang erat dengan analisis yang 

dilaksanakan. 

2. Penentuan Harga Jual masing-masing produk 

Karena jumlah produk yang diiasilkan cukup banyak jenisnya dan terbagi 

lagi dalam beberapa bentuk serta dijual secara lokal dan ekspor, maka untuk 

lebih realistis dilakukan penentuan harga jualnya dengan cara pembobotan, 

yaitu membuat perbandingan antara harga jual rata-rata ekspor dengan harga 

jual rata-rata lokal tahun 1996, kemudian dari hasil perbandingan tersebut 

diperoleh harga jual rata-rata setelah dilakukan pembobotan. 

3. Melakukan Alokasi Biaya Bersama (Joint Cost) dan Biaya Bergabung 
(Common Cost) 

Alokasi biaya bersama (joint cost) dan biaya bergabung (conzmon cost), 

yaitu untuk menetapkan pembagian biaya yang meliputi biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik lainya. 

4. Analisis Biaya-Kapasitas-Laba 

Analisis Biaya-Kapasitas-Laba, meliputi : 

a. Analisis Titik Pulang Pokok, 

b. Analisis Batas Aman (Margin Of Safety), 
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c. Perhitungan dampak perubahan biaya terhadap perolehan laba 

perusahaan untuk tahun-tahun yang akan datang. 

5. Asumsi-asumsi 

Untuk mendukung analisis ini, maka dipergunakan asumsi-asumsi 

agar pendekatan dengan metode Biaya-Kapasitas-Laba dapat 

diiakukan yaitu : 

a. Biaya-biaya yang terjadi pada PT.Sako Indah Gemilang dapat 

diidentifikasi (ditetapkan) sebagai biaya variabel dan biaya tetap. 

b. Biaya yang ditetapkan sebagai biaya tetap, akan tetap konstan 

tidak mengalami perubahan meskipun volume produksi berubah. 

c. Biaya yang ditetapkan sebagai biaya variabel akan tetap sama 

jika dihitung biaya per-unit produknya. 

d. Produk-produk yang dihasilkan dianggap satu jenis produk 

dengan kombinasi (mix) selalu tetap. 

e. Ada sinkronisasi pada PT. Sako Indah Gemilang antara produksi 

dan penjualan, yaitu jumlah produksi dan jumlah penjualan 

dianggap sama dalam satu periode karena semua hasil produksi 

dalam satu periode terjual semua. 

http://www.mb.ipb.ac.id



IV. PROFIL PERUSAHAAN 

A. Sejarah Berdirinya Perusahaan 

PT. Sako Indah Gemilang didirikan pada tanggal 19 April 1984 

dengan akte Notaris Tjoek Ratriawan, SH No.44 di Palembang, dan telah 

disyahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan swat 

keputusan No.C2.3548 HT.01 tahun 1985 pada tanggal 10 Juni 1985. 

Kantor Perusahaan berada di Jalan Candi Angsoko No.323 A 

Palembang, sedangkan pusat penggergajian dan pengolahan kayunya 

terletak di  desa Sako-Borang, Kecamatan Talang Kelapa, Musi Banyuasin 

dengan menempati bangunan seluas 3.487,10 meter persegi. Pada awal 

mulanya perseroan ini memiliki modal dasar sebesar Rp.250.000.000,- 

dengan beberapa kali perubahan anggaran dasar perusahaan, terakhir 

dengan akte No.66 tanggal 19 September 1989 oleh Notaris Iman Santoso, 

SH modal dasar berubah menjadi Rp.3.000.000.000,- yang terdiri dari 

3.000 lembar saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar 

Rp. 1.000.000,- 

Modal saham yang telah disetor adalah sebanyak 608 lembar saham 

dengan nilai per-lembar Rp.1.000.000,- atau seluruhnya sebesar 

Rp.608.000.000,- yang diperoleh dari tujuh orang pemilik saham dengan 

rincian sebagai berikut : 
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- Tuan Joli 104 lembar saham Rp. 104.000.000,- 

- Tuan Beni Wangra 76 lembar saham' Rp. 76.000.000,- 

- Tuan Robert Lie 152 lembar saham Rp. 152.000.000.- 

- Tuan Indra Kesuma 76 lembar saham Rp. 76.000.000,- 

- Tuan Sanudin 76 lembar saham Rp. 76.000.000,- 

- Tuan Tohar 76 lembar saham Rp. 76.000.000,- 

- Tuan Zaini Husin 48 lembar saham Rp. 48.000.000,- 

Bidang usaha yang dikelola perusahaan adalah : 

1. Menjalankan perdagangan umum atas segala barang yang dapat 

diperdagangkan, termasuk perdagangan ekspor dan impor, 

intransuler atau lokal baik atas perhitungan sendiri maupun secara 

komisi. 

2. Menjadi komisioner (commision agent) dari perusahaan- 

perusahaan lain 

3.  Menjadi leveransir, grosir dda t au  distributor dan segala macam 

barang yang dapat diperdagangkan. 

4. Menjalankan segala pekerjaan pemborongan (kontraktor) antara lain 

bangunan-bangunan, jalan-jalan, jembatan-jembatan dan pengairan. 

5. Menjalankan usaha dalam bidang penggergajian kayulsmvmill. 

Perseroan ini dimulai pada hari anggaran dasar perseroan disetujui 

yaitu tanggal 19 April 1984 dan dengan tetap mengindahkan ketentuan- 
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ketentuan dalam pasal5 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan maka 

perseroan ini didirikan untuk waktu 75 tahun lamanya. 

Untuk dapat te jaminnya legalitas perusahaan sesuai dengan bidang 

usaha yang dikelolanya saat ini, maka perusahaan ini juga telah memiliki 

perizinan yang cukup lengkap yaitu sebagai berikut : 

1. Surat Izin Tempat Usaha No.494/12/HOlWK tanggal 28 Mei 1990 

dari Walikota Kotamadya Palembang 

2. Tanda Daftar Perusahaan No. 0606 160 1032 tanggal 27 September 

1995 yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan Propinsi 

Sumatera Selatan. 

3. Surat Izin Usaha Perdagangan No.54-29106-6/PBMW1992 tanggal 

3 1 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen 

Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan. 

4. Surat Izin Industri No.037/DJAHUT-6/NONPMA-PMDNN1990 

tanggal 24 Januari 1990 dari Dirjen Aneka Industri atas nama 

Menteri Perindustrian Republik Indonesia. 

5. Angka Pengenal Eksportir No.O6/0286P dari Departemen 

Perdagangan Republik Indonesia. 

Selanjutnya untuk dapat dikukuhkan sebagai eksportir terdaftar kayu 

gergajian dan kayu olahan (ETKGKO) perusahaan ini hams memenuhi 

beberapa persyaratan. Berdasarkan rekomendasi dari Kantor Wilayah 

Departemen Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan 
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No,2136/06/LN/IX/1987 tanggal 14 September 1987 dan penelitian dari 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT. Sako Indah Gemilang ternyata 

perusahaan ini memenuhi persyaratan untuk memperoleh ETKGKO, 

untuk itu dikeluarkan Surat Keputusan Pengakuan sebagai eksportir 

terdaftar kayu gergajian dan kayu olahan No.210/DAGLU/KF'/III/88 

tanggal 10 Maret 1988 oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. 

Secara keseluruhan legalitas perusahaan sebagai perusahaan 

penggergajian kayu dan pengolahan moulding clan juga ekspor kayu secara 

hukum telah terpenuhi sehingga diharapkan tidak akan memperoleh 

hambatan-hambatan lagi dalam kegiatan usahanya. 

B. Struktur Organisasi Perusahaan 

Sebagaimana layaknya suatu perusahaan yang sehat, PT. Sako Indah 

Gemilang merupakan badan usaha yang bertujuan memperoleh laba. 

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan seyogyanya memiliki struktur organisasi, termasuk 

didalamnya pembagian tugas serta tanggung jawab masing-masing pihak 

yang terkait di dalam menjalankan usaha perusahaan. 

Pengorganisasian suatu organisasi, baik yang bermotif laba maupun 

nirlaba sangat penting, karena akan memberikan manfaat antara lain 

memberikan rincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan organisasi, membagi beban kerja ke dalam aktivitas- 

aktivitas yang secara logis dan menyenangkan serta dapat dilakukan oleh 
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seseorang atau sekelompok orang, mengkombinasikan pekerjaan anggota 

perusahaan dalam cara yang logis dan efisien, penetapan mekanisme 

untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan 

yang harmonis, serta bermanfaat dalam memonitor efektivitas dan 

pengambilan langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau 

meningkatkan efemtas. Bentuk pengorganisasian tersebut dapat berupa 

pembuatan struktur organisasi. Dengan adanya struktur dalam suatu 

organisasi, maka dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang 

fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing 

pejabat serta bagiannya (Gambar 2). 
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Sumber : PT. Sako Indah Gemilang (1996) 
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Untuk menunjang kelancaran operasi perusahaan, maka setiap jabatan pada 

perusahaan telah ada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing, 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris menempati posisi yang paling tinggi dalam 

perusahaan ini, dimana mereka merupakan pihak yang paling 

berkepentingan terhadap perusahaan, karena merupakan pihak 

pemilik saham perusahaan. Tugas Dewan Komisaris adalah 

mengawasi pelaksanaan manajemen perusahaan dan tanggung 

jawabnya terbatas pada saham yang dimiliki dalam perusahaan. 

2. Direktur Utama 

Diektur Utama merupakan pimpinan tertinggi di dalam perusahaan, 

di bawah Dewan Komisaris. Adapun tugas dan tanggung jawab 

Direktur Utama yaitu : 

a. Membuat perencanaan perusahaan 

b. Menjadi koordinator seluruh kegiatan perusahaan untuk 

mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan 

c. Menentukan kebijakan-kebijakan manajemen perusahaan 

terhadap organisasi bawahannya 

d. Mewakili perusahaan untuk bertindak dengan pihak luar 

e. Membuat keputusan-keputusan untuk kepentingan perusahaan 
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f. Menerima, menempatkan dan memberhentikan karyawan 

perusahaan 

g. Menata harta kekayaan perusahaan dan menyiapkan rapat 

umum pemegang saham 

h. Memeriksa dan mengesyahkan neraca dan perhitungan rugi-laba 

perusahaan pada setiap akhir tahun 

i. Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan 

j. Memimpin jalannya aktivitas usaha perusahaan. 

3. Direktur I 

Direktur ini bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan 

tugasnya, antara lain menyediakan laporan-laporan dari para manajer 

di bawahnya, yang diperlukan oleh Direktur Utama dan bertanggung 

jawab terhadap laporan yang disampaikan. 

4. Direktur I1 

Sebagaimana Direktur I, maka Direktur I1 juga bertugas membantu 

Direktur Utama. Bersama-sama Direktur I dan Diektur II, Direktur 

Utama mendelegasikan wewenang kepada masing-masing manajer 

yang bertugas melaksanakan operasi perusahaan. 
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5. Manajer Pabrik 

Manajer ini dalam prakteknya merangkap sebagai manajer mekanik, 

manajer produksi dan manajer statistik. Adapun tugas dan tanggung 

jawab Manajer Pabrik adalah sebagai berikut : 

a. Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan 

operasi pabrik. 

b. Mengkoordinir dan mengawasi seluruh kegiatan di pabrik 

c. Mengesyahkan dan menandatangani seluruh dokumedlaporan 

yang dikeluarkan oleh pabrik 

d. Mengesyahkan pengangkatantpemberhentian karyawan pabrik 

e. Melaporkan kejadian-kejadian penting di pabrik ke kantor pusat 

f. Melakukan pengujian-pengujian terhadap mesh-mesin seperti 

mesin diesel, mesin gergaji pita, mesin potong, mesin gergaji 

bulat, mesin pembanglut uap dan lain-lain 

g. Melakukan perbaikan-perbaikan kalau ada kerusakan pada 

mesin-mesin 

h. Melaksanakan perintah produksi yang telah direncanakan. 

6.  Manajer Operasi 

Manajer operasi ini bertugas merencanakan juga mengawasi semua 

kegiatan pembelian dan pengadaan barang untuk keperluan logistik 

serta kegiatan penjualan. Adapun tugas dan tanggung jawab bagian 

penjualan adalah : 
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a. Menyelenggarakan prosedur penjualan seperti penerimaan order 

dan pembuatan faktur 

b. Melaksanakan administrasi pengiriman barang 

c. Mengurus dan melayani klaim dari para langganan bila ada. 

Sedangkan tugas dan tanggung jawab bagian pembelian adalah : 

a. Meneliti dan menilai barang-barang yang diterima 

b. Membuat dan mengajukan rencana pembelian kebutuhan 

logistik 

c. Melaksanakan pembelian barang atas permintaan bagian 

penjualan dengan persetujuan Direktur. 

7. Manajer AdrninistrasilKeuangan 

Manajer ini bertugas dan bertanggung jawab dalam perencanaan dan 

pengawasan kegiatan bagian tata usaha, bagian akuntansi, bagian 

kasir dan bagian tagihanlbank. Tugas dan tanggung jawab bagian tata 

usaha adalah : 

a. Merencanakan dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 

administrasi perusahaan 

b. Menjaga keamanan arsip-arsip, menyimpan dan 

mengeluarkannya kembali bila sewaktu-waktu diperlukan. 
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Tugas dan tanggung jawab bagian akuntansi adalah : 

a. Mengumpulkan semua data biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan 

b. Memproses data biaya tersebut sehingga menjadi baku dalam 

bentuk laporan keuangan 

c. Melaporkan setiap pengeluaran perusahaan dengan tepat waktu 

dan akurat 

d. Menyimpan dengan baik semua bukti penerimaan dan 

pengeluaran kas perusahaan. 

Tugas dan tanggung jawab bagian kasir adalah : 

a. Melakukan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan 

b. Mencatat semua uang keluar dan uang masuk. 

Tugas dan tanggung jawab bagian tagihanhank adalah : 

a. Melakukan dan menyelesaikan transaksi hutang piutang 

perusahaan baik kepada pihak bank maupun kepada pihak non 

bank 

b. Melakukan pemilahan, memperhitungkan penerimaan dan 

penetapan hutang piutang p e ~ ~ & a a n .  
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8. Manajer Personalia 

Tugas dan tanggung jawab Manajer Personalia adalah : 

a. Mengangkat pegawai pabrik termasuk menentukan upah dan 

gaji serta lembur karyawan 

b. Mengatur mutasi dan rotasi pegawai di pabrik 

c. Memberikan tindakan kepada pegawai-pegawai yang tidak 

mematuhi disiplin kerja. 

Dalam melaksanakan tugasnya Manajer Personalia dibantu oleh 

bagian kesehatan dan keamanan. Adapun tugas dan jawab bagian 

kesehatan adalah melakukan bantuan pengobatan dan pelayanan 

kesehatan kepada karyawan perusahaan yang sakit, sedangkan tugas 

dan tanggung jawab bagian keamanan adalah : 

a. Menjaga stabilitas dan keamanan kerja karyawan 

b. Menjaga keamanan dan keselamatan karyawan 

9. Manajer Teknikrmaterial 

Tugas dan tanggung jawab Manajer TekniklMaterial adalah : 

a. Melakukan pengawasan terhadap material yang ada pada 

perusahaan. 

b. Mengawasi kegiatan pergudangan 

c. Mengawasi kegiatan perkapalan 
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C. Manajemen dan Personalia 

Untuk kelancaran pengelolaan perusahaan, maka sejak b e r d i y a  

sampai dengan sekarang pengurus perusahaan adalah tetap yaitu sebagai 

berikut: 

Komisaris Utama : Tuan Robert Lie 
Komisaris : TuanSanudin 
Komisaris : TuanTohar 
Direktur Utama : T u a n J o l i  
Direktur I : Tuan Benny Wangra 
Direktur I1 : Tuan Indra Kesuma. 

Di dalam menjalankan aktivitas usahanya Direksi dibantu oleh 5 orang 

manajer yang membidangi masing-masing pekerjaannya. 

Jumlah karyawan yang bekerja pada PT. Sako Indah Gemilang per 3 1 

Desember 1996 adalah sebanyak 510 orang yang terdiri dari : 

- Karyawan Borongan 96 orang 
- Kayawan Harian 322 orang 
- Karyawan Bulanan 92 orang 

Karyawan tersebut pada umumnya bekerja di pabrik, sedangkan untuk 

pegawai di Kantor Pusat hanya sebanyak 15 orang. 

Sistem penggajian karyawan di PT. Sako Indah Gemilang ini dibagi 

dalam dua bagian yaitu prosedur penggajian untuk karyawan bulanan dm 

prosedur untuk penggajian karyawan harian. Prosedur penggajian 

karyawan bulanan ditujukan kepada karyawan staf, sedangkan prosedur 

penggajian karyawan harian ditujukan untuk karyawan borongan dm 

karyawan harian. Pembayaran gaji kepada karyawan tetap berdasarkan 
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prestasi dan jabatan, sedangkan pembayaran upall kepada pegawai 

borongan berdasarkan jumlah hasil yang diperoleh selama satu minggu, 

dan kepada buruh harian pembayaran upah berdasarkan kartu absensi 

kehadiran dalam satu minggu. 

D. Proses Produksi 

Untuk dapat memperoleh produk moulding maka dilakukan lima 

tahapan proses, yaitu proses di sawmill, proses di logs deck, proses 

vacczrm, proses pengeringan (kiln d y )  dan proses moulder (Gambar 3)  

dengan uraian masing-masing tahapan sebagai berikut : 

Tahap I : 

Tahap ini dimulai dari proses di sawmill (pabrik pengolahan kayu). 

Pertama-tama log (kayu balok) yang sudah tiba di sawmill akan diletakkan 

di Log Pond, yaitu lapangan atau daerah yang ada ditepian sungai, yang 

rnana daerah tersebut masih berada didalam areal milik perusahaan, adapun 

log tersebut diperoleh dengan jalan melakukan pembelian kepada 

perusahaan pemegang HPH antara lain PT. Daya Penca, CV. Seribunian, 

CV. Rantau Indah, PT. Famili Jaya dan PT. Cipta Bumi. Kemudian log 

tersebut dibawa ke Logs Deck, yaitu tempat kayu untuk setemsnya 

dimasukkan ke dalam mesin penggergajian. 

http://www.mb.ipb.ac.id



50 

Tahap I1 

Pada tahap kedua ini, kayu atau log yang telah dibawa ke Logs Deck, 

selanjutnya akan dipotong dengan menggunakan mesin gergaji. Jenis 

gergaji yang umum dipakai adalah mesin gergaji pita dan mesin gergaji 

tampa, namun pada perusaham ini yang dipakai adalah mesin gergaji pita 

antara lain berupa Bandsaw, Logs Carriage dan Multi Ripsaw. P a d a 

tahap penggergajian ini, kayu hanya akan dibuang kulit kerasnya terlebih 

dahulu, lalu dipotong untuk ketebalan tertentu. 

Tahap I11 

Pada tahap ketiga ini, kayu-kayu yang telah dipotong selanjutnya akan 

diberi obat-obatan (bahan kimia) yaitu : borax decahydrate, borix acid dan 

preserin yang berguna agar kayu yang telah dipotong tersebut tidak cepat 

rusak atau lapuk. Proses ini dikenal dengan nama proses vaccunz. 

Tahap IV 

Pada tahap keempat ini, kayu-kayu yang telah melalui proses vaccz~nr, 

selanjutnya dimasukkan ke tahap Kiln Dry. Pada tahap ini kayu-kayu akan 

dijemur dengan mesin pengering disamping juga menggunakan bantuan 

sinar matahari. 
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Tahap V 

Pada tahap kelima atau tahap yang terakhir ini, kayu-kayu yang telah 

dikeringkan akan dibentuk dengan menggunakan Moulder. Adapun prod& 

akhir yang diperoleh dari proses moulding adalah sebagai berikut: 

1. Finger Joint , yaitu kayu olahan yang penggabwgannya dilakukan 

secara memanjang. Jenis yang termasuk didalamfingerjoint adalah 

S2S, S4 Urazan, S4S danfinger joint stick. 

2. Knockdown Component, yaitu kayu olahan yang dibentuk berbagai 

bahan yang bersifat knockdown antara lain dog house dan Meja Kursi 

Pantai. 

3. Laminating, yaitu kayu olahan diiana dua jenis potongan kayu 

digabungkan secara melebar atau menebal. Terdapat dua bentuk 

laminating yaitufinger joint solid danfinger joint laminating. 

4. Dowel, yaitu kayu bulat yang berukuran kecil, yang mana sering 

digunakan untuk pembuatan gagang sapu, kaki kursi, kaki rneja, 

keperluan meubelair dan lain-lain. Termasnk juga dalam jenis dowel 

adalah turning. 

5 .  Decorative Moulding, yaitu kayu olahan yang pada kedua sisinya 

dibentuk seperti ukiran, yang sering dipergunakan pada hiasan pintu 

dan jendela. Termas.uk dalam jenis ini adalah housing component, 

decorative mouldingprofil, wall panel dun E4E . 
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6. Tool Handle, yaitu kayu olahan yang dibuat seperti dowel akan tetapi 

pada ujungnya lebih besar dan dipergunakan antara lain untuk gagang 

cangkul, peralatan memotong rumput, dl]. 

7. Finishing Picture Frame, yaitu kayu olahan yang dibentuk menjadi 

bingkai untuk foto, lukisan, gambar dan jenis pajangan lainnya. 

Jumlah produksi dari tujuh jenis produk tersebut pada tahun 1996 

adalah sebesar 11.565,5635 M atau meningkat sebesar 9,73% dari jumlah 

produksi tahun 1995 sebesar 10.539,7138 M ' demikian pula halnya 

dengan jumlah produksi tahun 1995 tersebut, jika dibandingkan dengan 

jumlah produksi tahun 1994 sebesar 9,471,3367 M ' berarti mengalami 

peningkatan sebesar 11,28% (Tabel Lampiran 1) 
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Gambar 3.  Bagan Proses Produksi Mozrlding PT. Sako Indah Gemilang. 
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E. Pemasaran Produk 

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang ekspor kayu olahan 

perusahaan ini berusaha untuk memasarkan produk yang mereka hasilkan 

semaksimal mungkm. Hampir sebagian besar produk perusahaan di ekspor 

kebeberapa negara yang dalam ha1 ini telah menjadi langganan tetapnya 

(Tabel 4). 

Tabel 4. Daftar Pembeli dan Negara Tujuan Ekspor Produk Moulding 
PT. Sako Indah Gemilang 

Asia Trading Coy Limited 
Miyamori Coy Limited 
Nissho Iwai Building Materials, Co 
Nihon Lumber Co. Limited 
Marumi Sangyo Co. Limited 
Nanshu Sangyo Kabushiki Kaisha 
Kobayashi Lumber Co. Limited 
Studio K & K Co. Limited 
Amaka Sukosan Co. 
Miyata Timber Co, Ltd 
Mitsui and Co, Ltd 
Yawata Bussan Co, Ltd 
Itochu Hongkong Limited 
Malotoni Sdn.Bhd 
Iwatani and Co. Pte, Ltd 

Jepang 
J e p w  
Jepang 
Jepang 
Jepang 
Jepang 
Jepang 
Jepang 
Jepang 
Jepang 
Jepang 
Jepang 

Hongkong 
Malaysia 
Singapore 

Sumber : PT. Sako Indah Gemilang (1996) 

Sistem penjualan dan pembayaran dari produk moulding yang di 

ekspor dapat diuraikan seperti yang dipaparkan dibawah ini : 
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1. Perusahaan mengadakan kontrak penjualan (Sales Contract) dengan 

pihak pembeli (Buyer). Kontrak penjualaan ini dilakukan dengan 

syarat-syarat yang disepakati bersama. Sebelum perusahaan 

melakukan pengiriman moulding maka terlebih dahulu pihak buyer 

harus membuka Letter of Credit melalui Bank yang ditunjuk oleh PT. 

Sako Indah Gemilang, Palembang. Didalam LIC harus tercantum 

syarat-syarat yang telah disepakati bersama. 

2. Setelah adanya kepastian bahwa pembeli telah membuka LIC dan 

didukung dengan pemberitahuan resmi dari pihak Bank, maka 

perusahaan baru melakukan pengirjman moulding sesuai yang diminta 

oleh buyer. 

3. Sebelum dipacking terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh 

PT.Sucofindo yang mengenai kebenaran laporan barang-barang yang 

akan di ekspor dan juga oleh perwakilan pihak pembeli. Apabila tidak 

terdapat masalah dalam pemeriksaan, maka moulding yang telah 

dipacking tersebut dapat diangkut keatas kapal untuk siap di ekspor. 

4. Sebelum dimuat kedalam kapal, pihak perusahaan hams melengkapi 

beberapa dokumen yaitu : 

a. Daftar Pengamatan Pengujian Kayu (DPPK), 

b. Daftar Kayu Ekspor (DKE), 

c. Laporan Pemeriksaan Kebenaran Ekspor (LPKE), 

d. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), 

e. Faktur Barang (Invoice). 
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5 .  Apabila produk moulding telah dimuat di dalam kapal dan seluruh 

dokumen telah disiapkan dengan baik, maka kapten kapal akan 

menerbitkan B/L (Bill of Lading) untuk kepentingan pihak penjual. 

Fungsi dari Bill of Lading adalah untuk memberitahukan bahwa 

produk moulding tersebut siap dikirim kenegara tujuan. 

6. Bill of Lading yang diterima dari kapten kapal tersebut bersama 

dengan dokumen-dokumen lainnya (DPPK, DKE, LPKE, Invoice, 

Packing List, Sako, dl.) diserahkan kepada Bank untuk diperiksa 

kebenarannya. Jika seluruh dokumen tersebut telah selesai diperiksa 

oleh Bank, maka Bank akan membayar kepada PT. Sako Indah 

Gernilang, baik dalam nilai US Dollar maupun dalam nilai Rupiah. 

Disamping untuk penjualan ekspor, perusahaan ini juga melakukan 

penjualan secara lokal kepada beberapa perusahaan, akan tetapi jumlahnya 

tidak terlalu besar. Adapun realisasi penjualan perusahaan selama tiga 

tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu pada 

tahun 1994 sebanyak 9.090,7714 M3 atau senilai Rp.11.685.3 15.000, tahun 

1995 sebanyak 10.120,8986 M atau senilai 

Rp.13.472.186.000 dan tahun 1996 sebanyak 9.671,8479 M ' atau senilai 

Rp. 15.403.065.000 (Tabel Lampiran 2, 3 dan 4). 
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V. PEMBAHASAN 

A. ANALISIS RINCIAN BIAYA 

Pengelolaan sistim akuntansi dan penataaan keuangan pada PT. Sako Indah 

Gemilang, Palembang dipercayakan kepada seorang manajer keuangan yang 

dibantu oleh s t h y a  yaitu bagian tata usaha, bagian akuntansi, bagian 

taghanhank dan kasu. Kegiatan administrasi keuangan dilakukan penataannya 

di Kantor Pusat Perusahaan yaitu di Jalan Candi Angsoko No.323.A Palembang. 

Namun demikian untuk keperluan pengeluaran ruth di pabrik maka dipersiapkan 

juga kas kecil yang berfungsi untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang 

bersifat rutin dan dalam jumlah yang relatif kecil. 

Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan cukup banyak posnya, dimana 

ha1 tersebut memerlukan suatu pencatatan d w  penataan yang baik. Sebelum 

tahun 1994 kegiatan penataan administrasi keuangan masih sangat sederhana, 

namun demikian sejak akhir tahun 1994 sampai dengan sekarang penataan 

administrasi keuangan tersebut telah mulai berangsur baik. Walaupun demikian 

untuk keperluan pengawasan dan kepentingan pihak kreditur setiap tahun dari 

perusahaan ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Akuntan Publik, terakhir untuk 

laporan keuangan tahun 1995. Sedangkan untuk laporan keuangan tahun 1996 

sampai dengan saat pelaksanaan geladikarya belum dilakukan pemeriksaan oleh 

Akuntan Publik. 
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Secara garis besar biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan berdasarkan 

fungsinya dapat di bagi kedalam tiga kelompok yaitu biaya produksi, biaya 

penjualan serta biaya administrasi dan m u m  (Tabel 5). 

Tabel 5 Rincian Biaya Berdasarkan Fungsinya Tahun 1994-1996 
(Dalam Rupiah) 

Sumber : PT. Sako Indah Gemilang (1996) 

Jumlah biaya produksi tahun 1996 mengalami p e n m a n  sebesar 8,13% 

jika dibandingkan dengan tahun 1995, sedangkan untuk tahun 1995 mengalami 

kenaikan sebesar 44,09% dari tahun 1994. Perubahan biaya tersebut masih 

dalam batas yang wajar karena sejalan pula dengan jumlah produksi moulding 

yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Biaya penjualan tahun 1996 menunjukkan p e n m a n  sebesar 0,87% dari 

tahun 1995, sedangkan untuk tahun 1995 mengalami kenaikan sebesar 43,15% 

dari tahun 1994. Untuk biaya administrasi dan umum pada tahun 1996 
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mengalami peningkatan sebesar 19,35% dari keadaan tahun 1995, sedangkan 

untuk tahun 1995 meningkatnya relatif cukup besar yaitu 52,23%. 

1. Rincian Biaya Tetap 

a. Biaya Produksi 

Di dalam biaya produksi perusahaan ini yang termasuk dalam 

kategori biaya tetap adalah biaya asuransi tenaga kerja, biaya asuransi 

pabrik, biaya telepon pabrik, biaya perlengkapan kantor di pabrik, 

biaya pengobatan, biaya keamanan dan kebersihan, biaya 

penyusutan aktiva tetap dan biaya overhead lainnya sesuai Tabel 

Lampiran 5. Biaya produksi tetap tahun 1996 meningkat sebesar 

1,63% dari tahun 1995, sedangkan untuk tahun 1995 mengalami 

kenailcan sebesar 19,21% dari tahun 1994. 

b. Biaya Penjualan 

Dari jumlah biaya penjualan yang ada terdapat juga biaya tetap, 

yaitu biaya-biaya yang tidak berpengaruh langsung terhadap 

peningkatan produksi. Adapun biaya tetap di dalam biaya penjualan 

ini adalah biaya perjalanan dinas, biaya dokurnen/stuff/sako dll, 

biaya klaim dan biaya lain-lain. Dari Tabel Lampiran 6 dapat dilihat 

bahwa jumlah biaya penjualan tetap tahun 1996 meningkat sebesar 

137,97% jika dibandingkan dengan tahun 1995, sedangkan untuk 
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tahun 1995 mengalami penuman yang cukup besar jika 

dibandingkan dengan tahun 1994 yaitu sebesar 28,96%. 

c. Biaya Administrasi dan Umum 

Berdasarkan Tabel Lampiran 7, seluruh biaya administrasi dan 

umum pada perusahaan ini dikategorikan kedalam biaya tetap, 

karena biaya-biaya tersebut tidak ikut berpengamh langsung terhadap 

jumlah produksi. Jumlah biaya administrasi dan umurn tahun 1996 

mengalami kenaikan sebesar 19,35% dari tahun 1995, sedangkan 

keadaan tahun 1995 jika dibandingkan dengan tahun 1994 mengalami 

peningkatan yang cukup besar yaitu 52,23%. 

2. Rincian Biaya Variabel 

a. Biaya Produksi 

Biaya produksi yang bersifat variabel adalah biaya yang hams 

dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi n~oulding yang 

jumlahnya akan berpengaruh langsung terhadap jumlah produk 

moulding yang dihasilkan. Termasuk kedalam biaya variabel untuk 

indusisi nnzoulding ini adalah biaya obat kayu, biaya lem kayu, upah 

gesek dan proses, biaya listrik, biaya BBM, Oli dan Pelumas serta 

yang paling dominan adalah biaya bahan baku sebagairnana pada 

Tabel Lampiran 5. Pada tahun 1996 jumlah biaya produksi variabel 

mengalami penurunan sebesar 13,29% dari tahun 1995, sedangkan 
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pada tahun 1995 jika dibandingkan dengan tahun 1994 menunjukkan 

peningkatan yang cukup besar yaitu 53,11%. 

b. Biaya Penjualan 

Sejalan dengan biaya produksi variabel, maka pada biaya 

penjualan variabel juga berkaitan langsung dengan jumlah produksi 

dan penjualan moulding. Termasuk dalam biaya p~enjualan variabel 

ini adalah biaya pengepakanlpengemasan, biaya freightlkapal, biaya 

IHH/Dana Reboisasi, biaya komisi penjualan dan biaya pajak ekspor. 

Dari Tabel Lampiran 6 diperoleh bahwa jumlah biaya penjualan 

variabel tahun 1996 mengalami p e n m a n  sebesar 8,97% terhadap 

tahun 1995, sedangkan untuk tahun 1995 menunjukkan peningkatan 

yang cukup besar yaitu 52,17% . 

3. Biaya Semi Variabel 

Disamping terdapat biaya tetap dan biaya variabel sebagaimana yang 

diuraikan diatas, pada perusahaan ini juga terdapat biaya semi variabel, 

dimana biaya-biaya ini dapat dikeluarkan yang bersifat tetap dan juga yang 

bersifat variabel. Sesuai dengan Tabel 6 dapat dilihat bahwa biaya semi 

variabel hanya terdapat untuk komponen biaya produksi. Jumlah biaya 

semi variabel tahun 1996 menunjukkan peningkatan sebesar 10,93% 

terhadap tahun 1995, dan untuk tahun 1995 juga mengalami kenaikan 

sebesar 24,67% dari keadaaan tahun 1994. Untuk keperluan analisis di 
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dalam laporan geladikarya ini maka biaya semi variabel tersebut harus 

dipisahkan secara tegas bagian yang hams dikelompokkan ke biaya 

produksi tetap dan ke biaya produksi variabel. 

Tabel 6.  Rincian Biaya Produksi Semi Variabel Tahun 1996 
(Dalam Rupiah) 

Sumber : PT. Sako Indah Gemilang (1996) 

Untuk keperluan analisis perubahan biaya dengan menggunakan 

analisis biaya kapasitas laba, maka jumlah biaya semi variabel tersebut 

perlu dipisahkan kedalarn biaya tetap dan biaya variabel. Untuk maksud 

tersebut maka dilakukan pemilahan dengan mempergunakan metode 

kuadrat terkecil yaitu melakukan pemilahan terhadap biaya semi variabel 

dengan menggunakan rumus regresi Y = a + bX. 
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Untuk mempermudah prosesnya maka didalam pelaksanaannya 

mempergunakan program Lotus 123. Untuk variabel Y adalah biaya semi 

variabel yang dikeluarkan setiap bulan sebagaimana Tabel Lampiran 8, dan 

variabel X adalah jumlah produksi moulding yang diiasilkan oleh 

perusahaan. 

a. Biaya Semi Variabel tahun 1994 

Dari hasil regresi dengan mempergunakan metode kuadrat 

terkecil sebagaimana Tabel Lampiran 9 diperoleh persamaan regresi 

biaya semi variabel tahun 1994 yaitu Y = 44.3 15.513 + 75.729,3398 

X dengan nilai R-Squared adalah 0.9802 atau 98,02% yang berarti 

bahwa variabel Y, dalam hal ini biaya semi variabel tahun 1994 

dapat dijelaskan oleh variabel X yaitu jumlah unit yang diproduksi 

sebesar 98,02%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya. 

Dengan perkataan lain bahwa kenaikan biaya semi variabel tersebut 

menunjukkan keterkaitan yang erat dengan jumlah unit produksi 

yang dihasilkan perusahaan. 

Dari persarnaan tersebut dapat diketahui bahwa dari biaya semi 

variabel tahun 1994 terdapat biaya tetap sebesar Rp.44.3 15.513 atau 

sebesar Rp.53 1.786.156 setahun. 
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b. Biaya Semi Variabel tahun 1995 

Dari hasil regresi pada Tabel Lampiran 10 menunjukkan bahwa 

persamaan biaya semi variabel tersebut adalah Y= 39.026.734 + 

103.315,5025 X , dengan nilai R-Squared sebesar 0,9698 atau 

96,98%. Hal ini berarti bahwa 96,98% dari biaya semi variabel tahun 

1995 dapat dijelaskan oleh jumlah unit yang di produksi tahun 1995, 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya. 

Dari hasil analisis tersebut diperoleh bahwa biaya tetap adalah 

sebesar Rp.39.026.734 atau setahun sebesar Rp.468.320.808 

c. Biaya Semi Variabel tahun 1996 

Hasil analisis regresi dengan mempergunakan metode kuadrat 

terkecil pada Tabel Lampiran 11 diperoleh persamaan regresi biaya 

semi variabel tahun 1996 yaitu Y = 68.212.904 + 78.583,2088 X , 

dengan besarnya nilai R-Squared adalah 0.9776 atau 97,76% yang 

berarti bahwa variabel Y yaitu biaya semi variabel tahun 1996 dapat 

dijelaskan oleh variabel X dalam hal ini jumlah unit yang di produksi 

sebesar 97,76%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya. 

Perubahan biaya semi variabel tersebut menunjukkan gambaran 

bahwa adanya keterkaitan yang erat dengan jumlah unit produk 

moulding yang di produksi perusahaan. 
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Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa dari biaya semi 

variabel tahun 1996 terdapat biaya tetap sebesar Rp.68.212.904 atau 

sebesar Rp.818.554.848 setahun 

Dalarn analisis pemilahan biaya semi variabel yang dilakukan 

tidak dipergunakan metode non linear (kuadratik), karena dengan 

mempergunakan metode kuadrat terkecil telah menghasilkan nilai R- 

Squared masing-masing tahun 1994 sebesar 98,02%, tahun 1995 

sebesar 96,98% dan tahun 1996 sebesar 97,76%. Hal ini berarti 

bahwa memang biaya semi variabel yang terjadi di perusahaan 

mempunyai keterkaitan yang erat dengan jumlah unit produksi 

ntoulding yang dihasilkan. 

Dari hasil pemilahan biaya semi variabel diatas, maka untuk 

keperluan analisis biaya-kapasitas-laba dapat ditetapkan rincian 

jumlah biaya tetap dan biaya variabel sebagaimana disajikan pada 

Tabel 7. 
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Tabel 7. Rincian Biaya Tahun 1994 - 1996 Berdasarkan Perilakunya 
Setelah Dilakukan Pernilahan (Dalarn Rupiah) 

Sumber : PT. Sako Indah Gemilang (data diolah) 

B. ALOKASI BIAYA BERSAMA (JOINT COST) 

Untuk menghasilkan tujuh jenis produk moulding terdapat proses produksi 

yang menyebabkan terjadinya biaya bersama (joint cost), yaitu dimana mula- 

mula bahan baku berupa log dilakukan pengolahannya sehingga menghasilkan 

produk-produk mo~ilding. Didalam analisis ini dilakukan alokasi biaya bersama 

tersebut yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead 

pabrik untuk keadaan tahun 1996, karena hasil dari alokasi biaya-biaya tersebut 

merupakan basis untuk analisis biaya kapasitas laba, khususnya untuk 

memperkirakan perolehan laba tahun-tahun berikutnya. 
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1. Biaya Bahan Baku 

Jumlah pembelian bahan baku berupa log tahun 1996 adalah sebanyak 

34.753,3400 M yang terdiri dari kayu meranti 912,9500 bf , kayu pulai 

3.953,2000 M 3, kayu jelutung 7.140,006 M , kayu terentang 

9.173.8900 M 3, kayu perupuk 543,8300 M 3, kayu ramin 10.049,0500 

M ', kayu durian burung 542,73003M dan kayu racuk sebanyak 

2.437,6900 M dengan Nlai sebesar Rp.5.295.411.478. Dari jumlah 

pembelian bahan baku tersebut yang terpakai oleh masing-masing produk 

adalah sebesar 11.565,5635 M (Tabel Lampiran 12). 

Untuk keperluan analisis, maka dasar yang dipergunakan untuk 

alokasi biaya bahan baku adalah metode satuan fisik, yaitu kuantitas bahan 

baku yang terdapat dalam masing-masing produk. Jumlah kuantitas bahan 

baku yang dipakai oleh masing-masing produk adalah finger joint 

8.387,6974 M 3, knockdown component 370,9440 M3 , laminating 

671,1601 M 3, dowel 941,5 130 M ', decorative moulding 750,6291 M 3, 

tool handle 70,9545 M danjnishingpicture franze sebanyak 372,6654 

M dengan Nlai bahan baku yang terpakai sebesar Rp.1.837.671.545. 

Jumlah biaya bahan baku tersebut kemudian dialokasikan ke masing- 

masing produk sebagaimana Tabel Lampiran 13, dan diperoleh Nlai 

masing-masing yaitufingerjoint Rp. 1.238.616.953, knockdown component 

Rp.65.656.030, laminating Rp. 114.322.3 17, dowel Rp. 175.887.210, 

decorative moulding Rp.153.561.263, tool handle Rp.14.515.480 dan 

jnishingpicture frame sebesar Rp.75.112.29 1. 
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2. Biaya Tenaga Kerja 

Jumlah biaya tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan proses 

produksi moulding tahun 1996 adalah sebesar Rp.650.330.665,- dan untuk 

alokasinya dipergunakan untuk dasar tarif sebagaimana Tabel Larnpiran 

14 yaitu "Rupiah Bahan Baku yang Terpakai". Dengan dasar tarif tersebut 

maka diperoleh rincian untuk masing-masing produk yaitu finger joint 

Rp.438.332.187, knockdown component Rp.23.234.908, laminating 

Rp.40.457.343, dowel Rp.62.244.445, decorative moulding 

Rp.54.343.552, tool handle Rp.5.136.860 dan finishing picture frame 

sebesar Rp.26.581.370. 

3. Biaya Overhead Pabrik 

Berdasarkan Tabel Lampiran 15 dapat diperoleh informasi bahwa 

jumlah biaya overhead pabrik tahun 1996 seluruhnya adalah sebesar 

Rp.3.393.487.361. Dari jumlah biaya overhead pabrik tersebut yang akan 

dialokasikan adalah biaya overhead pabrik yang bersifat variabel yaitu 

sebesar Rp. 1.571.750.740. Dengan mempergunakan metode yang sama 

untuk alokasi biaya tenaga kerja diatas, maka diperoleh alokasi ke masing- 

masing produk yaitu berikutfinger joint Rp. 1.059.382.520, knockdown 

component Rp.56.155.255, laminating Rp.97.779.272, dowel 

Rp. 150.435.399, decorative moulding Rp. 13 1.340.135, tool handle 

Rp.12.415.013 danfinishingpicture frame sebesar Rp.64.243.146 (Tabel 

Lampiran 16). 
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4. Biaya Penjualan 

Biaya penjualan yang bersifat variabel sebesar Rp.2.215.533.335 

juga hams dialokasikan ke masing-masing produk. Untuk itu dilakukan 

dengan menggunakan tarif "Rupiah Penjualan" yaitu (Jumlah Unit x Harga 

Jual). Dari Tabel Lampiran 17 diperoleh alokasi biaya penjualan untuk 

masing-masing produk yaitu Jinger joint Rp. 1.454.667.050, knockdown 

component Rp. 114.979.265, laminating Rp. 126.867.552, dowel 

Rp.148.969.284,- decorative moulding Rp.214.791.908, tool handle 

Rp. 15.386.694 danfinishingpicture frame sebesar Rp. 139.871.583,- 

5. Rekapitulasi Biaya Variabel Setiap Produk. 

Dari hasil alokasi biaya bersama tersebut diatas, maka terhadap 

masing-masing produk memperoleh biaya variabel sebagaimana yang 

dipaparkan pada Tabel 8. 
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Tabel. 8 Rincian Biaya Variabel Tahun 1996 Masing-Masing Produk 
Berdasarkan Alokasi Biaya Bersama. 

PENENTUAN HARGA JUAL PRODUK 

Dari tujuh jenis produk yang dihasilkan perusahaan mempunyai harga jual 

yang berbeda, mengingat dari tujuh jenis produk tersebut masih terinci lagi 

kedalam beberapa bentuk, ukuran dan jenis kayu yang berbeda. Produk yang 

dijual pun untuk harga ekspor berbeda dengan harga jual lokal, walaupun 

diketahui bahwa komposisi penjualan ekspor lebih besar dibandingkan dengan 

penjualan lokal, demikian pula halnya dengan harga jual yaitu harga jual ekspor 

lebih tinggi dari pada harga jual lokal (Tabel Lampiran 18). Untuk keperluan 

analisis biaya kapasitas laba, penulis melakukan penetapan harga jual dengan 

cara pembobotan dari harga masing-masing jenis produk moulding tersebut, dan 

untuk itu hanya untuk harga jual produk ntoulding tahun 1996. 
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Cara pembobotannya dilakukan dengan membuat perbandingan antara harga jual 

rata-rata ekspor dengan harga jual rata-rata lokal, kemudian akan diperoleh harga 

jual rata-rata yang telah dilakukan pembobotan untuk masing-masing produk 

( Tabel Lampiran 19). 

Dari penetapan harga dengan pembobotan tersebut diperoleh harga yang 

memadai dan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan 

manajemen khususnya dalam analisis biaya-kapasitas-laba. Harga jual masing- 

masing produk tersebut (Rp/M3) adalah : 

1. Finger Joint Rp.1.489.738,20 
2. Knockdown Component Rp.2.667.308,30 
3.  Laminating Rp.2.012.590,05 
4. Dowel Rp. 1.726.072,23 
5. Decorative Moulding Rp.2.262.263,33 
6. Tool Handle Rp.2.613.358,42 
7. Finishing Picture Frame Rp.4.227.407,53 

D. ANALISIS BIAYA-KAPASITAS-LABA 

Dalam analisis biaya-kapasitas-laba yang dilakukan di PT. Sako Indah 

Gemilang ini adalah menggunakan pendekatan mziltiple product, dan analisis 

akan meliputi titik pulang pokok, budget penjualan untuk perencanaan laba 

serta batas aman (margin of safetyl 
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1. Analisis Titik Pulang Pokok 

Untuk keperluan analisis perencanaan laba, maka titik pulang pokok 

yang dihitung adalah untuk tahun 1996. Dengan menggunakan pendekatan 

Margin Kontribusi sebagaimana Tabel Lampiran 20, maka terhadap tujuh 

jenis produk yang dihasilkan PT. Sako Indah Gernilang diperoleh hasil 

jumlah Margin Kontribusi adalah sebesar Rp. 10.117.994.122,- dengan 

jumlah unit yang dijual sebanyak 9.671,8479 M 3. Dari jumlah tersebut 

dihitung pula Margin Kontribusi Rata-Rata (MKR) yaitu 

Rp.10.117.994.122,- dibagi 9.671,8479 M ' = Rp.1.046.128,- 

Untuk TPP (Unit) diperoleh nilai sebanyak 2.919,8494 M ' dengan 

rincian yaitujngerjoint 2.225,8 149 M ', knockdown conponent 92,3619 

M 3, laminating 134,9375 M ', dowel 203,3 110 M 3, decoralil~e mozilding 

167,7867 M ', tool handle 12,1590 M dan jnishing picture frame 

sebanyak 83,4784 M '. Sedangkan untuk TPP (Rupiah) diperoleh nilai 

sebesar Rp.4.948.993.228,- dengan ~incian yaitu finger joint 

Rp.3.772.640.843, knockdown component Rp.156.548.655, laminating 

Rp.228.712.016, dowel Rp.344.601.587, decorative morilding 

Rp.284.389.680, tool handle Rp.20.608.849, dan jnishingpicturefiame 

sebesar Rp.141.491.598. 
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2. Perhitungan Batas Aman (Margin of Safety) 

Untuk dapat memperkirakan besarnya batas aman dalam melakukan 

penjualan agar perusahaan tetap memperoleh laba, maka perlu dihitung 

budget penjualan. Dengan dasar kinerja tahun 1996, maka dapat dihitung 

laba perusahaan sebagai berikut : 

Penjualan Rp.16.393.280.407 (100,00%) 
Biaya Variabel Rp. 6.275.286.285 ( 38,28%) 

Margin Kontribusi Rp. 10.117.994.122 ( 61,72%) 
Biaya Tetap Rp. 3.054.537.173 ( 18,63%) 

Laba Rp. 7.063.456.947 ( 43,09%) 

Untuk dapat menentukan budget penjualan dipergunakan rumus sebagai 

berikut 

Biaya Tetap + Laba 
Budget Penjualm = ................................ 

1 - Biaya VariabellPenjualan 

= Rp. 16.393.379.974,- 

Kemudian baru dilakukan perhitungan batas aman (margin of safe@) 

yang ditentukan sebagai berikut : 
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Budget Penjualan - Titik Pulang Pokok 
Batas Aman = ............................................... X 100% 

Budget Penjualan 

3. Dampak Perubahan Biaya Terhadap Laba 

Di dalam industri moulding pengendalian biaya merupakan ha1 

yang semestinya diperhatikan oleh manajemen, kasena dengan 

kondisi persaingan yang semakin tajam saat ini sejalan dengan 

bertambahnya usaha sejenis dibeberapa tempat, maka manajemen 

hams benar-benar memperhatikan masalah biaya ini secara serius. 

Biaya yang harus diperhatikan oleh PT. Sako Indah Gemilang adalah 

biaya produksi dan biaya penjualan yang hampit sebagian besar 

bersifat vasiabel, dalam arti naik atau turunnya biaya ini &an 

mempunyai keterkaitan yang erat dengan jumlah produksi yang 

dihasilkan. Sebagai gambaran untuk data tahun 1996 biaya produksi 

variabel mencapai 80,49% dari jumlah biaya produksi dan biaya 

penjualan variabel mencapai 86,76% dari jumlah biaya penjualan, 

sedangkan sisanya adalah biaya tetap. 
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Dari gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa perubahan biaya 

variabel dan biaya tetap akan sangat berpengaruh terhadap perolehan laba 

perusahaan. Sehubungan dengan ha1 tersebut, maka untuk dapat rnenyusun 

suatu perkiraan laba yang baik dan dapat dipergunakan oleh manajemen 

sebagai alat bantu pengambilan keputusan maka perhitungannya 

seyogyanya melihat past perjomance kinerja perusahaan selama tiga tahun 

terakhir. 

Tabel 9. Perkembangan Kinerja Perusahaan Tahun 1994-1996 
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a. Alternatif Pertama Kemungkinan Dampak Perubahan: 

Atas dasar perjorn~ance tiga tahun terakhir menunjukkan 

gambaran bahwa total biaya variabel meningkat rata-rata 

pertahun sebesar 20,06%, biaya tetap sebesar 22,26% dan 

penjualan sebesar 14,81%, untuk itu akan dilakukan 

perhitungannya terhadap perolehan laba tahun 1997. Dari 

kondisi tersebut, maka dapat dihitung titik pulang pokok yang 

baru sebagai berikut : 

1,22 x Biaya Tetap 
TPP (Rupiah) = ................................................. 

1 - 1,20 x Biaya Variabel/l,l5 x Penjualan 

TPP (Rupiah) = 10.941.090.284,- 

Apabila ingin diketahui jumlah unit yang diproduksi pada 

saat kondisi tidak menerima laba dan juga tidak memgi, maka 

dihitung juga TPP (Unit) sebagai berikut : 
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TPP (Unit) = Biaya Tetap / Margin Kontribusi Rata-rata 

Dari hasil perhitungan Titik Pulang Pokok sebesar 

2.034,7437 M tersebut dan diassumsikan'bahwa komposisi 

penjualan produk moulding sama dengan tahun 1996, maka 

untuk tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian 

masing-masing produk dapat dihitung titik pulang pokoknya 

sebagai berikut : 

1. Finger Joint = 76,23% x 2.034,7437 M '=1.551,085 1 M 

2. Knockdown Component = 3,16% x 2.034,7437 M ' = 64,2979 M ' 
3. Laminating = 4,62% x 2,034,7437M ' = 94,0052 M ' 
4. D o  w e  I = 6,96%x 2,034,7437 M 3 =  141,6182 M 

5. Decorative Mo~ilding = 5,75% x 2,034,7437 M = 116,9978 M 

6. Tool Handle = 0,42% x 2,034,7437 M = 8,5459 M ' 
7. Finishing Picture Frame = 2,86% x 2,034,7437 M = 58,1937 M ' 

Dari kondisi diatas, perusahaan seyogyanya dapat 

memperkirakan produk-produk yang seharusnya dapat diproduksi 

secara optimal guna memperoleh laba yang baik, akan tetapi 

hendaknya tetap memperhatikan keinginan buyer apabila melakukan 

pembelian produk secara paket. 
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Selanjutnya &pat diperkirakan perolehan laha untuk tahun 1997. 

Penjualan : 17.713.524.750 (1.1s~ 15.403.065.000) 

Biaya Variabel : 11.679.63 1.461 (1.20 x 9.733.026.218) 
........................................ 

Margin Kontribusi : 6.033.893.289 (34.06%) 

Biaya Tetap : 3.726.535.351 (21,04%) 

Laba : 2.307.357.938 (13.03%) 

Dengan perkiraan perolehan laba sebesar Rp.2.307.357.938,- 

maka budget penjualan untuk tahun 1997 dapat dihitung sebagai 

berikut : 

Budget 422 x Biaya Tetap + Prakiraan Laba 
penjualm = .................................................. 

1-1,20 x Biaya Variabel 1 Penjualan 

Budget 
Penjualan = 17.715.482.351,- 

Untuk mengetahui budget penjualan per unit, dapat dilakukan 

perhitungan sebagai berikut : 
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Budget 
Penjualan = Biaya Tetap + Prakiraan Laba 

Harga JualNnit - Biaya VariabelNnit 

Penjualan = 8.034,3 179 M '. 

Karena adanya keterkaitan antara budget penjualan dengan Titik 

Pulang Pokok, maka dapat dihitung batas aman (margin of safety) 

dan tingkat leverage operasi sebagai berikut: 

Budget Penjualan - Penjualan pada T P P 
Margin of Safety = ---------------------.---------------.---------- *--- x 100% 

Budget Penjualan 

Margin of Safety = 38,24 % 

Sekiranya perusahaan tetap ingin memperoleh laba sama seperti 

tahun 1996 sebesar Rp. 7.063.456.947,- maka budget penjualan 

yang harus dicapai adalah : 

Budget 1.22 x Biaya Tetap + Pralriraan Laba Tahun 1996 
Penjualan = 

I - 1,20 x Biaya Variabel11 , l5  s Penjualan 
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10.789.992.298 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

0,3406 
Budget 
Penjualan = 3 1.679.366.676,- 

Untuk mengetahui Budget Penjualan dalam unit dapat disajikan 

sebagai berikut : 

Budget Biaya Tetap + Prakiraan Laba 
Penjualan = .......................................... 

Harga juaVunit - Biaya VariabeliUnit 

- - ........................................... 
751.015 

Budget 
Penjualan = 14,367,2128 M3. 

b. Alternatif Kedua Kemungkinan Dampak Perubaban : 

Perkembangan perjGorn~ance tiga tahun terakhir menunjukkan 

gambaran bahwa total biaya variabel meningkat rata-rata 

pertahun sebesar 20,06% dan biaya tetap sesar 22,26%, 

sedangkan penjualan meningkat rata-rata 14,s 1%. Disamping itu 

karena terjadinya idlasi untuk setiap tahun, maka terhadap biaya 

variabel dan biaya tetap tersebut ditambah dengan kenaikan rata- 

rata inflasi selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 7,81%. 
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Untuk itu dapat dihitung titik pulang pokok yang baru sebagai 

berikut : 

1,30 x Biaya Tetap 
TPP (Rupiah) = ................................................ 

1-1,28 x Biaya VariabeV1,lSx Penjualan 

TPP (Rupiah) = 13.383.546.764 

Selain itu dapat juga diketahui jumlah unit yang diproduksi pada 

saat kondisi tidak menerima laba dan juga tidak merugi, maka 

perlu dihitung TPP (Unit) sebagai berikut : 

TPP (Unit) = Biaya Tetap / Margin Kontribusi Rata-rata 

Hasil dari perhitungan titik pulang pokok sebesar 

2,168,1695M ' tersebut dengan assumsi bahwa komposisi 
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penjualan produk moulding sama dengan tahun 1996, maka 

untuk tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian 

masing-masing produk dapat dihitung titik pulang pokoknya 

sebagai berikut : 

1. Finger Joint = 76,23% x 2.168,1695 M '=1.652,7956 M 

2. Knockdown Component = 3,16% x 2,168,1695 M = 68,5 142 M3 

3. Laminating = 4,62% x 2,168,1695 M = 100,1694 M 

4. D o w e 1 ~ 6 , 9 6 % ~ 2 . 1 6 8 , 1 6 9 5 M ' = 1 5 0 , 9 0 4 6 M ~  

5. DecorativeMoulding = 5,75% x 2,168,1695 M ' = 124,6697 M ' 
6. Tool Handle = 0,42% x 2,168,1695 M = 9,1063 M 

7. Finishing Picture Frame = 2,86% x 2.168,1695 M ' = 62,0096 M 

Untuk memperoleh perkiraan laba untuk tahun 1997, dilakukan 

perhitungan sebagai berikut : 

Penjualan : 17.713.524.750 (1.15 x 15.403.065.000) 
Biaya Variabel : 12.458.273.559 (1,~s x 9.733.026.21s) 

........................................ 
Margin Kontribusi : 5.255.251.191 (29.67%) 
Biaya Tetap : 3.970.898.324 (22.42%) 

Laba : 1.284.352.867 (7,2s%) 

Dari perkiraan perolehan laba sebesar Rp.1.284.352.867,- 

maka budget penjualan untuk tahun 1997 dapat dihitung 

sebagai berikut : 

Budget 1,30 x Biaya Tetap + Prakiraan Laba 
Penjualm = ---- - ---------- ------ ------ ---- ----- ------ -------- 

1-1,28 x Biaya Variabel/l,l5 x Penjualan 
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Budget 
Penjualan = 17.712.339.709 

Perhitungan budget penjualan per unit, dapat disajiian 

sebagai berikut : 

Budget 
Penjualan = Biaya Tetap + Prakiraan Laba 

Harga JualIUnit - Biaya VariabelIUnit 

- - ----------------- 
751.015 

Budget 
Penjualan = 6.997,53 16 M 3.  

Untuk melihat keterkaitan antara budget penjualan dengan titik 

pulang pokok yang dihitung, maka perlu disajikan persentase 

batas aman (margin of safety) dan tingkat'leverage operasi 

dengan perhitungan sebagai berikut 
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Budget Penjualan - Penjualan pada T P P 
Margin of Safety = -----------------------------.---------------------- X 100% 

Budget Penjualan 

Margin of Safety = 24,44 % 

Dilain pihak sekiranya perusahaan tetap mengharapkan 

perolehan laba sesuai dengan tahun 1996 sebesar Rp. 

7.063.456.947,- maka budget penjualan yang harus dicapai 

adalah : 

Budget 1.30 x Biaya Tetap + Prakiraan Laba Tahun 1996 
Penjualan = ------------------+--------------------------------------- 

I - 1,28 s Biaya Variabel 1 1,15 x Penjualan 

Untuk Budget Penjualan dalam unit dapat disajikan sebagai 

Budget 
Penjualan 

Biaya Tetap + Prakiraan Laba 
- - .......................................... 

Harga juaVunit - Biaya VariabeUUnit 
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Budget 
Penjualan = 14.692,5897 M3 

E. FOKUS PERHATIAN MANAJEMEN PERUSAHAAN 

1. Margin Kontribusi 

Untuk dapat memperoleh laba yang optimal bagi perusahaan, maka 

perlu diperhatikan hal-ha1 yang prinsip dan mendorong terciptanya laba 

tersebut, baik secara keseluruhan maupun laba untuk masing-masing 

produk. Dari tujuh jenis produk yang dihasilkan diketahui bahwa produk- 

produk perusahaan hampir seluruhnya memberikan margin kontribusi yang 

baik. Walaupun demikian produk yang tidak memberikan konhibusi margin 

yang tinggi belum tentu juga tidak akan diproduksi, karena dapat saja 

produk tersebut dibeli oleh pembeli secara paket. 

Produkjnishingpiclure franie memberikan kontribusi margin yang 

tertinggi yaitu 73,84%, diikuti masing-masing knockdown component 

68,14%, finger joint 61,84%, lanrinating 57,82%, decorative mozrlding 

55,94%, tool handle 54,92% dan dowel sebesar 53,76% (Tabel 10). 
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Tabel 10. Rincian Margin Kontribusi Produk Moulding Tahun 1996 

Finishing Picture Frame 
~nockdown Component 
Finger Joint 
Laminating 
Decorative Moulding 
Tool Handle 
Dowel 

Hal lain yang perlu diperhatikan manajemen adalah mengenai harga 

jual produk, karena biasanya penjualan produk dilakukan atas dasar 

kontrak maka tentunya perlu dilakukan adjustment untuk setiap periode 

tertentu, agar perusahaan tetap dapat menjual produk dengan memperoleh 

laba yang optimal. 

2. Biaya-Biaya Yang Dominan 

Dari beberapa pos pengeluaran perusahaan ternyata terdapat biaya- 

biaya yang dominan antara lain biaya bahan baku, biaya penyusutan aktiva 

tetap, biaya fteightlkapal , biaya gaji karyawan pabrik, dll, dimana biaya- 

biaya ini apabila terjadi perubahan sedikit saja akan sangat berpengaruh 

kepada perolehan laba perusahaan (Tabel 11). 
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Tabel 11.  Rincian Biaya Dominan Tahun 1996 

Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 
Biaya Bahan Baku 
Upah Gesek dan Proses 
Biaya Listrik 
Biaya Gaji Karyawan Pabrik 
Biaya Perlengkapan dan Peralatan 
Biaya DokumenISWSako 
Biaya FreighVKapal 
Biaya IHH/Dana Reboisasi 
Biaya Gaji Karyawan Kantor 
Biaya Entertainmentrraktis 

Untuk maksud tersebut, manajemen perusahaan hendaknya 

memperhatikan masalah biaya-biaya ini secara ekstra ketat, serius dan 

kontinyu. Karena apabila terjadi fluktuasi maka dalam waktu singkat akan 

mampu diambil langkah-langkah penanggulangannya. 

Disarnping itu, tidak berarti bahwa biaya-biaya dimaksud hams 

dikurangi, akan tetapi seyogyanya pengeluaran biaya tersebut dikendalikan 

sejalan dengan peningkatan produksi dan hasil penjualan yang diarapkan, 

dan pada akhirnya akan berpengaruh kepada perolehan laba perusahaan. 
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3. Antisipasi Perusahaan Dalam Persaingan Perdagangan di Pasar 
Internasional 

Dalam era globalisasi dan persaingan perdagangan dunia seyogyanya 

diperhitungkan produk perdagangan dari negara berkembang. Kondisi 

tersebut menyebabkan timbulnya blok-blok perdagangan seperti GATT 

(General Agreement in Tar~fland Trade), MEE (Masyarakat Ekonorni 

Eropa), NAFTA (Nort America Free Trade Area), APEC (Asian Pac@c 

Economy Community) serta peraturan-peraturan yang mengikat dalam 

penentuan tarif dan persyaratan baru (International Standard Organization) 

yang menjadi bahan pertimbangan untuk kelancaran dalam memasuki 

kancah perdagangan intemasional bagi negara-negara Asia Timur dan Asia 

Tenggara. 

Untuk menghambat arus masuknya produk-produk dari Asia Tirnur 

dan Tenggara termasuk dalam hal ini Indonesia, negara-negara tersebut 

menggunakan strategi melalui isu ecolabel, yaitu label yang harus 

dicantumkan pada produk-produk yang ramah lingkungan dan IS0 9000 

serta IS0 14000 sebagai persyaratan khusus, termasuk didalamnya 

pertimbangan manajemen lingkungan. Selain ha1 tersebut terdapat juga 

gerakan konsurnen hijau (green consumer's) yaitu gerakan yang 

mempengiiluhi masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang peduli 

lingkungan, serta mendorong kuatnya persyaratan-persyaratan dalarn 

perdagangan intemasional seperti produksi bersih dan ekoefisiensi. Gerakan 

ini dimaksudkan adalah melakukan pemilihan-pemilihan produk yang cara 
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pengadaan bahan bakunya dan proses produksinya serta pembuangan 

produk sisa pakainya akrab lingkungan. 

Berkaitan dengan hal tersebut pada PT. Sako Indah Gemilang, 

Palembang seharusnya telah dapat mengantisipasi hal ini apabila produknya 

ingin bersaing di pasar internasional, yaitu melakukan penyesuaikan 

produk-produk perusahaan dengan standard internasional sebagaimana 

mekanisme perdagangan dunia dan manajemen lingkungan. 

Sehubungan dengan ha1 tersebut terdapat dua alternatif yang dapat 

ditempuh perusahaan yaitu pengolahan limbah dan eko-efisiensi, 

a. Pengolahan Limbah (End of Pipe Treatment) 

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa perusahaan melakukan pembuatan 

instalasi pengolahan limbah. Limbah yang berasal dari indushi kayu 

pada umumnya adalah limbah padat dan hanya sebagian kecil limbah 

cair. Apabila perusahaan akan menempuh cara ini diperlukan biaya 

yang cukup besar antara lain untuk penanganan dampak negatif 

lingkungan indushi moulding rnisalnya dampak pencemaran udara, 

kebisingan, komponen fisik-kimia dan lingkungan pabrik. Melihat 

kondisi dari lokasi pabrik yang berada di sekitar sungai, maka 

perkiraan biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp.75.475.195.000,- 

dengan ~ c i a n  sebagaimana Tabel Lampiran 2 1. 
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b. Eko-efisiensi 

Mencari upaya untuk menurunkan limbah industri moulding pada 

sumbemya yaitu dengan mempergunakan manajemen ekoefisiensi 

yaitu manajemen yang efisien dari segi ekonomi dan ekologi. Apabila 

biaya produksi rendah yaitu melalui efisiensi bahan baku dan energi 

serta proses industri maka dampaknya akan mengurangi limbah. Hal 

ini dapat dilakukan perusahaan secara bertahap antara lain dengan 

konservasi energi, mencegah tercecemya bahan baku berupa logs atau 

sawntimber, mencegah terjadinya kebocoran minyak, penggantian 

bahan kimia beracun dengan bahan kimia lain, merubah sistem 

produksi dan modifikasi teknologi serta pendayagunaan sumber daya 

manusia secara tepat. 
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VI. I(ES1MPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di PT. Sako Indah Gemilang 

maka dapat ditarik kesimpulan seperti dijabarkan dibawah ini : 

1. Jumlah biaya yang diieluarkan perusahaan untuk melakukan produksi 

moulding selama tiga tahun terakhir adalah : 

- Tahun 1994 = Rp. 9.346.813.035,- 
- Tahun 1995 = Rp.13.491.255.519,- 
- Tahun 1996 = Rp.12.787.563.391,- 

Untuk keperluan analisis pembahan biaya terhadap perolehan laba 

perusahaan dengan menggunakan analisis biaya-kapasitas-laba, atas jumlah 

biaya tersebut dilakukan pemilahannya menjadi biaya tetap, biaya variabel 

dan biaya semi variabel dengan terlebih dahulu melihat perilaku dari 

masing-masing biaya dimaksud. Pemilahan biaya tetap dan biaya variabel 

dilakukan dengan melihat fungsi dari setiap jenis biaya yang terjadi 

terhadap keterkaitannya dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan, 

sedangkan untuk biaya semi variabel pemilahannya dilakukan berdasarkan 

analisis regresi dengan mempergunakan pendekatan kuadrat terkecil dan 

penyelesaiannya dilakukan dengan bantuan program Lotus 123. 
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Berdasarkan pemilahan biaya diatas dan hasil dari analisis regresi, 

maka untuk tahun 1996 diperoleh rincian biaya perusahaan sebagai 

berikut: 

- Biaya Tetap = Rp. 2.235.982.325,- 
- Biaya Variabel = Rp 8.824.167.132.- 
- Biaya Tetap dari Biaya Semi Variabel = Rp 818.554.848,- 
- Biaya Variabel dari Biaya Semi Variabel = Rp. 908.859.086,- 

2. Untuk menghasilkan produk moulding terdapat juga biaya bersama, dan 

untuk keperluan analisis titik pulang pokok dilakukan alokasinya ke 

masing-masing produk dengan mempergunakan metode satuan fisik yaitu 

kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk. Biaya- 

biaya yang dialokasikan meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga ke rja, 

biaya overhead pabrik dan biaya penjualan. Setelah dilakukan perhitungan 

diperoleh rincian biaya variabel untuk masing-masing produk sebagai 

berikut : 

- Finger Joint = Rp.4.190.998.710,- 
- Knockdown Component = Rp. 260.025.458,- 
- Laminating = Rp. 379.426.484,- 
- Dowel = Rp. 537,536,338,- 
- Decorative Moulding = Rp. 554.036.858,- 
- Tool Handle = Rp. 47.454.047,- 
- Finishing Picture Frame = Rp. 305.808.390,- 

3. Harga jual rata-rata produk moulding setiap jenis tidak sama, antara lain 

disebabkan perbedaan bentuk, ukuran dan jenis kayu yang dipergunakan. 

Sehubungan dengan hal tersebut dilakukan penentuan harga jual produk 
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yang lebih realistis yaitu dengan mempergunakan pembobotan. Setelah 

dilakukan pembobotan maka diperoleh harga jual masing-masing produk 

( Rp/M 3)sebagai berikut : 

- Finger Joint = Rp.1.489.738,20 
- Knockdown Component = Rp.2.667.308,30 
- Laminating = Rp.2.012.590,05 
- Dowel = Rp. 1.726.072,23 
- Decorative Moulding = Rp.2.262.263,33 
- Tool Handle = Rp.2.613.358,42 
- Finishing Picture Frame = Rp.4.227.407,53 

4. Dari perhitungan titik pulang pokok tahun 1996 diperoleh Margin 

Kontribusi sebesar Rp.1.046.128,-per M 3, dengan titik pulang pokok 

sebesar 2.919,8494 M dengan rincian finger joint 2.225,8149 54 , 

knockdown component 92,3619 M 3, laminating 134,9375 h/P , dowel 

203,3110 M 3, decorative moulding 167,7867 M 3, tool handle 12,1590 M 

danjnishingpicture frame 83,4784 M sedangkan dalam nilai rupiah 

adalah Rp.4.948.993.228.- dengan rincianjngerjoint Rp. 3.772.640.843, 

knockdown component Rp. 156.548.655, laminating Rp.228.712.016, 

dowel Rp. 344.601.587, decorative moulding Rp. 284.389.680, tool 

handle Rp.20.608.849 danfinishingpicture frame Rp. 14 1.491.598, - 
Perhitungan laba perusahaan tahun 1996 diperoleh nilai sebesar 

Rp.7.063.456.947,- atau 43,09% dari nilai penjualan sebesar 

Rp. 16.393.280.407,- Kemudian jika dikaitkan dengan budget penjualan 
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diperoleh nilai sebesar Rp.16.393.379.974,- dan batas aman untuk 

p e n m a n  penjualan adalah sebesar 69,81%. 

5. Dampak perubahan biaya terhadap perolehan laba tahun 1997 dilakukan 

analisisnya dengan pendekatan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan persentase peningkatan biaya variabel 20,06%, 

peningkatan biaya tetap 22,26% dan peningkatan penjualan 14,81% 

selama tiga tahun terakhir, dan diperoleh hasil sebagai berikut : 

Titik Pulang Pokok (Rupiah) = Rp. 10.941.090.284,- 
Titik Pulang Pokok (Unit) = 2.034,7437 M 
Perkiraan Laba Tahun 1997 = Rp. 2.307.357.938,- 
Budget Penjualan (Rupiah) = Rp. 17.715.482.351,- 
Budget Penjualan (Unit) - - 8,034,3179 M ' 
Prosentase Batas Aman - - 38,24% 
Budget Penjualan apabila diinginkan 
Laba sama dengan tahun 1996 = Rp. 31.679.366.676,- 
Atau dalam Unit - - 14.367,2128 M ' 

b. Berdasarkan persentase peningkatan biaya variabel 20,06%, 

peningkatan biaya tetap 22,26%, peningkatan penjualan 14,81% 

selama tiga tahun terakhir, ditambah dengan rata-rata persentase 

kenaikan inflasi untuk 5 tahun terakhir yaitu sebesar 7,81%, maka 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

- Titik Pulang Pokok (Rupiah) = Rp. 13.383.546.764,- 
- Titik Pulang Pokok (Unit) = 2.168.1695 M 
- Perkiraan Laba Tahun 1997 = Rp. 1.284.352.867,- 
- Budget Penjualan (Rupiah) = Rp.17.712.339.709,- 
- Budget Penjualan (Unit) - - 6.997,5316 M ' 
- Prosentase Batas Aman - - 24,44% 
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- Budget Penjualan apabila diinginkan 
Laba sama dengan tahun 1996 = Rp. 37.190.277.289,- 

- Atau dalam Unit - - 14,692,5897 M ' 

B. SARAN 

1. Untuk memperoleh laba yang optimal perusahaan hams bekerja keras 

meningkatkan penjualan, karena dengan peningkatan biaya yang lebih 

besar dibandingkan dengan peningkatan penjualan menyebabkan 

perolehan laba yang menurun. Perusahaan hendaknya berupaya 

memperluas pasar misalnya negara-negara Amerika Serikat, Eropa, 

Korea dan Taiwan. 

2. Dalam melakukan penjualan produk sebaiknya perusahaan menentukan 

harga jual dengan melihat kepada kontribusi masing-masing biaya 

variabel dan biaya tetap kesetiap produk, sehingga dapat diketahui 

margin kontribusi yang diperoleh. Apabila terdapat produk yang 

memberikan margin kontribusi yang relatif rendah, mungkin sebaiknya 

dilakukan penelaahan kembali produksinya. 

3. Industri moulding, merupakan industri yang cukup menguntungkan. 

Oleh karena itu manajemen perusahaan perlu memperhatikan efisiensi 

biaya agar perolehan laba dapat optimal. Pengendalian biaya 

hendaknya dilakukan secara lebih ketat dan terarah, sehingga 
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diharapkan setiap pengeluaran akan menghasilkan perolehan 

pendapatan yang seirnbang. 

4. Untuk menghadapi persaingan pada era globalisasi, khususnya dalam 

menghasilkan produk moulding yang bermutu dan ramah lingkungan, 

maka perusahaan hendaknya telah melakukan antisipasi dari sekarang, 

sehingga produknya dapat bersaing di pasar internasional. 

Terdapat dua alternatif yang dapat ditempuh perusahaan yaitu : 

a. Pengolahan Limbah (End of Pipe Treatment), yaitu perusahaan 

melakukan pembuatan dan penataan instalasi pengolahan limbah 

yang ada . Untuk itu diperkirakan akan diperlukan biaya sebesar 

Rp.75.475.195.000,- 

b. Eko-efisiensi, yaitu perusahaan hendaknya berupaya untuk 

m e n d a n  limbah industti moulding pada sumbernya dengan cara 

menerapkan manajemen ekofisiensi yaitu manajemen yang efisien 

dari segi ekonomi dan ekologi. 
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Tabel Lamolran 1. 

Sumber : PT. Sako lndah Gemllang (1996) 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
OMober 
Nopernber 
Desember 

Jurnlah 

834.6908 
601.2229 
539.9188 
91 2.4960 
712.361 1 
500.7953 
359.9618 
363.2814 
580.1 802 

7,515.8119 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0 . W  
0.0000 
0.0000 
0 . m  
0 . m  
0.0000 
0.0M)O 

66.8090 
26.3003 
53.5520 
0.8476 

47.4693 
43.4937 
80.6174 
11.9644 
28.6736 

593.3757 

18.8500 
36.4926 
22.2782 
10.4645 
64.7899 
14.2858 
21.2669 
24.7797 
11 .a207 

285.8102 

80.9428 
70.2605 
40.7933 

121.2426 
70.2400 
68.7954 
36.8316 

120.7797 
59.0741 

1.023.6829 

O.ooo0 
0 . m  
0 . m  
0 . m  
0 . m  
0 . m  
0 . m  
0 . m  
O.ooo0 
0 . m  

0 . m  
0 . m  
O.oOo0 
0 . m  

30.3280 
22.3280 
0 . m  
0.oOoo 
O.ooo0 

52.6560 

1W1.2926 
734.2763 
656.5393 

1045.0507 
925.1 883 
649.6952 
498.8777 
520.8052 
679.7486 

9.471.3367 

http://www.mb.ipb.ac.id



http://www.mb.ipb.ac.id



http://www.mb.ipb.ac.id



http://www.mb.ipb.ac.id



Tabel Lampiran 5 . Klasifikasi Biaya Produksi Tahun 1994 - 1996 

2 ~ia;a Assuransi ~abr ik  23;554;000 70,773,200 
3 Biaya Telepon Pabrik 2,583,625 10,654,604 
4 Biaya Perlengkapan Kantor Pabrik 737,950 14,839,875 
5 Biaya Pengobatan 20,940,775 29,612,700 
6 Biaya Keamanan dan Kebersihan 3,662,980 3,352,363 
7 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 757,215.656 817,408,916 
8 

1 
2 

Sumber : PT. Sako lndah Gemilang (1996) 

3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 

~ i a y a  overhead Lainnya 
Jumlah 

B i q a  Variabel 
~ i a y a  Bahan Baku 
Biava Obat Kavu 
~ i & a  Lem ~ a i u  
Upah Gesek dan Proses 
Biaya Listrik 
Biaya BBM, Oli dan Pelumas 

Jumlah 
Biaya Semi Variabel 
Biaya Gaji Karyawan Pabrik 
Biaya Sparepart Mesin Pabrik 
Biaya Transport dan Angkutan 
Biaya Reparasi dan Pemeliharaan 
Biaya - Perlengkapan dan Peralatan 

182,000 
828,003,400 

4,002,733,312 
43.785.972 

131;357[916 
305,155,406 
452,896,210 
41,802,133 

4,977,730,949 

971,534,073 
156,315,580 
25,177,857 
74,535,244 
21,481,473 

Jumlah 
Jumlah Biaya .- Produksi .- 

10,270,769 
987,076,723 

6,542,275,042 
47.358.645 

1,557,236,631 
10,165,538,692 

1,249,044,227 
- 7,054,778,576 

29,398,525 
1,003,181,773 

5,295,411,478 
33.525.396 

1,727,413,934 

107;466;830 
41 8,859,403 
438,600,901 
66,664,517 

7,621,225,338 

1,078,335,093 
112,706,507 
66,115,606 
89,685,652 

21 0,393,773 

-- .- 

1 12[056[500 
650,330,665 
456,744,475 
60,565,283 

6,608,633,797 

1,187,986,859 
30,113,437 
89,273,839 

187,224,146 
232,815,653 
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Tabel Lampiran 6.  Klasifikasi Biaya Penjualan Tahun 1994 - 1996 

4 

1 
2 
3 
4 

Sumber : PT. Sako lndah Gemilang (1996) 

5 

Biaya Lain-lain 
Jumlah 

Biaya Variabel 
Biaya PengepakanlPengemasan 
Biaya FreightJKapal 
Biaya IHHlDana Reboisasi 
Biava Komisi Peniualan 
~ i $ a  Pajak ~ k s p o r  

200,000 
200,006,008 

122,503,299 
652,187,031 
515,390,172 
307.71 3.975 

i Jumlah 
Jumlah Biaya Penjualan 

12,305,323 
142,089,471 

145,978,011 
997,694,125 

1,155,211,243 
112.246.792 

7,213,425 
338,124,434 

126,026,440 
1,090,582,678 

800,455,826 
144,081,192 

1 [798; 173 
1,599,592,650 
1,799,598,658 

22[853;960 
2,433,984,131 
2,576,073,602 

54;387;199 
2,215,533,335 
2,553,657,769 

http://www.mb.ipb.ac.id



Tabel Lampiran 7 .  Klasifikasi Biaya Administrasi dan Umum Tahun 1994 - 1996 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Sumber : PT.Sako lndah Gemilang (1996) 

Biaya Tetap 

Biaya Gaji Karyawan Kantor 
Biaya Perjalanan Dinas 
Biaya Transport dan Bensin 
Biaya Kirirn SuraVPorto/Dokurnen 
Biaya Telepon/Telex/Fax 
Biaya Kearnanan & Kebersihan 
Biaya Majalah dan Koran 
Biaya Retribusi & PBB 
Biaya Reparasi & Perneliharaan 
Biaya Perlengkapan & ATK 
Biaya Listrik dan Air 
Biaya EntertainrnenUTaktis 
Biaya Makan & Minurn Kantor 
Biaya Sumbangan 
Biaya Jasa Akuntan 
Biaya Pengobatan & Kesejahteraan 
Biaya Adrninistrasi Bank 
Biaya Penyusutan 

19 I ~ i a i a  ~ a i n - ~ a i n  1315221175 1 10;998[700 1 2[617]000 
I Jumlah Biaya Adm & Umum 492,435.801 1 749,643,225 1 894,676,118 
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Tabel Larnpiran 8 .  Rincian Biaya Semi Variabel Tahun 1994 - 1996 

2 Februari 6,867:864 17;412;153 4;943,074 
3 Maret 20,111.898 20,192,134 4,825,697 
4 April 21.765.801 469.226 361,623 
5 Mei 5.780.219 8.330.727 4.757.575 

4 April 1 

. - . ~  -~ 

6 Juni 22,200,380 8;304;066 4;729;442 
7 Juli 18,666,077 7,965,746 1,635,555 
8 Aguslus 6,229,890 1.31 6.533 936,936 
9 September 14,525,101 5,494,263 323,087 

10 Okiaher 9 51 8.961 9.251.410 3.009.493 

6 
7 

. . - . . . . - -. . . . . - , - . . , - 

11 Nopember 7.104.819 6,310,082 '625:588( 
12 Desember 2.525.085 5,184,751 2.118.030 

--- IJurnlah . 1 156,315.5801 112.706.5071 -.30.113.437' 

5Mei 
Juni 
JJII 

Oumbsr : BT, Sake lndeh Bemllang (data dlololi) 

5 
6 
7 
8 

2.420.999 
1.301.020 
3.851.773 

~ e i  
Juni 
Juli 
Aaustus 

5,745,896 
5.978.357 
5.668.907 

10.775.063 
10.775.289 
9.977.858 

5:804;555 
6,097,677 
8,170,470 
2.1 18.732 

3.761;772 
8.309.746 
8,555,273 
2.755.405 

9.222.563 
4,267,063 

10,353,720 
14.502.125 
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Tabel Lampiran 9. Analisis Biaya Semi Variabel Tahun 1994 

Regression Output: 

Constant 
Std Err of Y Est 
R Squared 
No. of Observations 
Degrees of Freedom 
X Coefficient(s) 
Std Err of Coef. 
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Tabel Lampiran 10. Analisis Biaya Semi Variabel Tahun 1995 

...-- -- .. . . . . . . . . 1 . ..:.v < , y ! / i  j;*dki::.?q: t ; ;  ; *&gGl&, in,' '',~:. ' ' "' ' ' 

r&:&3, ~ *~ . 4 % J  , , % ~ % < ,  ,,., ~ , , . ~ & "  

I 

Regression Output: 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

Nopember 

Desember 

Constant 39,026,734 
Std Err of Y Est 3,016,156 
R Squared 0.9698 
No. of Observations 12 
Degrees of Freedom 10 
X Coefficient(s) 103,315.5025 
Std Err of Coef. 5,768.4682 

125,998,697 

121,944,947 

116,320,960 

110,116,611 

104,048,896 

139,641,895 

123,483,964 

147,733,569 

154,467,932 

147,630,143 

120,748,834 

145,100,182 

893.5435 

797.7079 

740.9281 

675.8774 

636.1 548 

979.9888 

831.5970 

1,077.9919 

1,090.2469 

1,064.4518 

785.6192 

965.6065 
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Tabel lampiran 11 . Analisis Biaya Semi Variabel Tahun 1996 

Januari 

Februari 

Maret 138,701,02€ 

April 135,106,81E 

Mei I 154,699,842 

Juni 134,106,105 

Juli 157,179,998 

Agustus 140.901.01 5 

September 138,863,710 

Oktober 143,947,084 

Nopember 145,140,762 

Desernber 131,674,522 

Regression Output: 

Constant 
Std Err of Y €st 
R Squared 
No. of ObSe~ationS 
Degrees of Freedom 
X Coefficient(s) 
Std Err of Coef. 
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Tabel Lampiran 12. Realisasi Produksi Menurut Jenis Kayu - Tahun 1996 (Dalam M3) 

1 1 Meranti 
335.0091 36.1746 0.0000 38.2063 0.0000 

2 Pulai 3,665.5073 0.0390 30.41 18 161.0573 30.1 123 

3 Jelutung 1,293.2513 0.0000 13.2840 0.0000 0.0000 

4 Terentang 697.1007 0.0000 168.5309 0.0000 35.1076 

5 Perupuk 162.5113 0.0000 46.5558 0.0000 11.2373 

6 Ramin 1.695.5893 259.5799 380.6251 650.71 59 638.7528 

7 Durian Brg 95.0463 0.0000 0.0000 46.2610 35.4191 

8 Racuk 443.6821 75.1505 31.7525 45.2725 0.0000 

Jumlah 8,387.6974 370.9440 671.1601 941.5130 750.6291 

Sumber : PT. Sako lndah Gemilang (1996) 
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Tabel Lampiran 13. Rincian Alokasi Biaya Bahan Baku perJenis Produk -Tahun 1996 

1. Rincian Pembelian Bahan Baku (Log) 

2. Rincian Pemakaian Bahan Baku perdenis Produk (Dalam M3) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

2 P u l a i  
3 Jelutung 
4 Terentang 
5 Perupuk 
6 Ramin 
7 Durian Burung 

443.6821 ( 75.1505 1 31.7525 1 45.2725 1 0.0000 1 1.6956 1 0.0000 ( 597.5532 1 43,339,936 
I Jumlah 1 . . ~  81Racuk 8.387.6974 1 370.9440 - - . . . 1 . . - _ . -- 671.1601 - 1 .. . - . .- 941.5130 1 750.6291 1 70.9545 1 372.6654 1 11.565.5635 1 1,837,671,545 

P u l a i  
Jelutung 
Terentang 
Perupuk 
Ramin 
Durian Burung 
Racuk 

3. Alokasi Biaya Bahan Baku perdenis Produk (Dalam Rupiah) 

~umlah- 

3,953.2000 
7,140.0000 
9,173.8900 
543.8300 

10,049.0500 
542.7300 

2,437.6900 
34,753.3400 

5 
6 
7 
8 

~~ ~~ 

5,295,411,478 

1261500 
187.500 
92,500 
136,500 
220.000 
125,500 
72,529 

500:079:800 
1,338,750,000 
846,584,825 
74,232,795 

2,210,791,000 
68,112.615 
176,803,218 

Perupuk 
Ramin 
Durian Burung 
Racuk ~ 

Jumlah 

22,182,792 
373,029,646 
11,928,311 

-- 32,179.819 
1,238,616,953 

0 
57,107,578 

0 
5,450,591 
65,656,030 

. . 
6,354,867 
83,737,522 

0 
2,302,977 

----i 14,322,317 

0 
143,157,498 
5,805,756 

-_-3.283.569 
175.887.210 

. . 
1,533,891 

140,525,616 
4,445,097 

0 
153,561,263 

0 
13,855,688 

0 
122.980 

14,515.480 

0 
59,662,482 

0 
0 

30,071,551 
871,076,030 
22,179,163 
43.339.936 

75,172,291 1.837;671,545 
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Tabel Larnpiran 14. Rincian Alokasi Biaya Tenaga Kerja per-Jenis Produk Tahun 1996. 

I I. Rincian Biaya Bahan Baku yang Terpakai perJenis Produk (Dalarn Rupiah) 

2. Perhitungan Untuk Masing-Masing Produk (Dalarn Rupiah) 

Catatan : Perhitungan atas dasar Rupiah Bahan Baku yang Terpakai. 
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Tabel Larnpiran 15.  

Rincian Biaya Overhead Pabrik Tahun 1996 

Sub Jumlah 

Sub Jumlah 

Dari Biaya . .~ Semi Variabel . .  

Surnber PT. Sako lndah Gernilang (data diolah) 

http://www.mb.ipb.ac.id



http://www.mb.ipb.ac.id



http://www.mb.ipb.ac.id



115 
Tabel Lamplran 18. Harga Jual Rata-Rata Ekspor Produk Moulding (RplM3) 

Tahun 1994 

Tahun 1995 

2 Februari 
3 Maret 
4 April 
5 Mei 
6 Juni 
7 Juli 
8 AQUS~US 

Sumber : PT. Sako lndah Gemllang (Data dlolah) 
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1 

2 

3 

Sumber : PT. Sako lndah Gemilang (data diolah) 

4 

5 

6 

7 

Finger Joint 

Knockdown Component 

Laminating 

Dowel 

Decorative Moulding 

Tool Handle 

Finishing Picture Frame 

1,378,174.97 

2,667,308.30 

2,012,590.05 

2,079,159.29 

2,702,883.39 

2,613,358.42 

5,081,471.43 

1,586,643.19 

0.00 

0.00 

966,511.25 

1,428,645.02 

0.00 

2,471,254.22 

0.87 

1 .OO 

1 .OO 

2.15 

1.89 

1.00 

2.06 

1 .OO 

0.00 

0.00 

1 .OO 

1 .OO 

0.00 

1 .OO 

1.87 

1 .OO 

1.00 

1,489,738.20 

2,667,308.30 

2,012,590.05 

3.15 

2.89 

1 .OO 

3.06 

1,726,072.23 

2,262,263.33 

2,613,358.42 

4,227,407.53 
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Tabel Lampiran 20. Perhitungan Margin Kontribusi Per Jenis Produk 
lndustri Moulding Untuk Tahuh 1996 

1 Finger Joint 

2 Knockdown Component 

3 Laminating 

4 Dowel 

5 Decorative Moulding 

6 Tool Handle 

7 Finishing Picture Frame 

T o t a l  

I~ata-rata Margin Kontrlbusi per-M3 1,046,128 $ 

Perhitungan Titik Pulang Pokok PerJenis Produk 
Industri Moulding Untuk Tahun 1996 

TPP (UNIT) 2,919.8494: 

Finger Joint 

Knockdown Component 

Laminating 

Dowel 

Decorative Moulding 

Tool Handle 

Finishing Picture Frame 
~. -. - . .. -.. 

TPP (RP) 4,948,993,226 

2,225.8149 

92.3619 

134.9375 

203.3110 

167.7867 

12.1590 

83.4784 

-- 

Finger Joint 

Knockdown Component 

Laminating 

Dowel 

Decorative Moulding 

Tool Handle 

Finishing Picture Frame 

3,772,640,843 

156,548,655 

228,712,016 

344,601,587 

284,389.680 

20,608,849 

141,491.598 
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Tabel Lamplran 21. Perkiraan Blaya Penanganan Dampak Negatif Lingkungan lndustrl Moulding PT. Sako lndah Gemilang 

1. Udara Peningkatan kadar ~embakaran limbah 
debudanasap 

a. Mengupayakan pemanfaatan 
limbah padat 

b. Penanaman pohon disekitar 
lingkungan pabrik 

a. Membuat unit penarnpungan serbuk 
kayu dan potongan kayu untuk dijual 
ke produsen industri produk kayu 
lainnya, ukuran 25 x 25 meter 

b. Mulai melakukan penanaman pohon 
pelindung sebanyak 100 batang 

c. Penyernpurnaan unit c. Menambah unit pembakaran limbah 
pembakaran h b a h  yang ada dan dilengkapi dengan 

cerobong asap, blower dan pipa 
saluran sebanyak 1 unit. 

. . . ~ . ~  ~~ ~~ 

2. ~ebisingan Terjadi kebisingan Mesin dan peralat- Penyempurnaan alat 
di lokasi pabrik t an yang dioperasi suara. untuk beberapa ruangan yang perlu 

kan. 
, 

3. Komponen fisik - Menurunnya kualias Limbah karyawan Membuat unit pengelolaan Menambah dan menyempumakan pe - 
kimia air sungai. dan mess karyawan limbah cair ngelolaan limbah cair yang ada saat ini. 2,500,000.00 

I I I I I 
Pabrik o Genangan air yang Air hujan + air Penataan kembali saluran air Menambah dan memperbaikl saluran air 

tidak dikelola sungai yang ada sekarang ini. yang ada sepanjang 200 meter 5,000,000.00 

o Keselamatan karya Mesin dan peralatan Penataan kembali peralatan ke Menambah masker dan sarung tangan / wan. yang dioperasikan selamatan kerja. sebanyak 300 unit 

o Bahaya kebakaran Mesin dan peralatan Penataan kembal~ peralatan pen Menambah racun api di lokas~ pabrik 
yang dioperasikan cegahan bahaya kebakaran sebanyak2Ounk 20.000,000.00 i 

Sumber : CV. Permata lndah - Konsultan Amdal(1997) 
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