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Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Tesis yang berjudul: 

PENENTUAN BIAYA PRODUKSI 

BUDIDAYATEMBAKAU RAKYAT 

DENGAN AKUNTANSI BERBASIS KAS 
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. . 
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Adalah benar hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan. ' ' 1. . . ' . . . . 

Seluruh sumber data dan informasi yang digunakan 

telah dinyatakan secara jelas. 
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Bogor, Maret 1997 . ' . . ' 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya jualah penulisan laporan tesis dengan 

judul PENENTUAN BIAYA PRODUKSI BUDIDAYA TEMBAKAU 

RAKYAT DENGAN AKUNTANSI BERBASIS KAS DAN 

AKUNTANSI BERBASIS AKRUAI, (Studi Kasus Di Desa Tuksari, 

Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah) ini 

dapat penulis laksanakan. 

Laporan ini merupakan penuangan atas hasil penelitian terhadap 

budidaya ternbakau rakyat, dengan fokus pada penentuan harga pokok biaya 

produksinya dengan pendekatan akuntansi berbasis kas dan akuntansi 

berbasis alaual, yang dilaksanakan selama dua bulan. Hasil penelitian yang 

tertuang dalam laporan ini tidak dapat digeneralisir, baik pada tingkat 

kecamatan, kabupaten, propinsi bahkan tingkat nasional, mengingat metode 

studi yang digunakan adalah studi kasus terhadap tembakau gunungltegal 

(salah satu jenis tembakau) pada lingkup Desa Tuksari, sebuah desa 

penghasil tembakau di antara 36 desa sekecamatan Parakan atau di antara 

288 desa di Kabupaten Temanggung yang dikenal sebagai penghasil 

tembakau rakyat. 

Tembakau bagi masyarakat petani dan pemerintahan setempat 

sebagai produk unggulan. Meskipun bukan berarti tembakau merupakan 

gantungan hidup, tetapi setidak-tidaknya kesejahteraan dan peningkatan 

pendapatan masyarakat petani pada khususnya ditopang oleh pertanian 

tembakau. Seperti halnya usaha pertanian pada umumnya budidaya 

tembakau dihadapkan pada dua resiko yang berada di luar kekuasaan petani 

yaitu berupa resiko produksi, resiko produksi adalah resiko yang disebabkan 

oleh pengaruh perubahan dam (cuaca/iklim) dan resiko harga, yaitu resiko 

yang disebabkan oleh perubahan harga, baik harga sarana produksi 
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pertanian dan harga jual produksi. Oleh sebab itu menjadi hal yang penting 

bagi petani tembakau untuk dapat mengelola biaya produksi dengan baik. 

Petani tembakau di Temanggung pada umumnya menghitung biaya 

produksi hanya atas dasar besarnydjumlah uang yang dikeluarkan (cash out 

of pocket), sedangkan unsur biaya non kas tidak diperhitungkan, oleh sebab 

itu studi ini ingin mengetahui dan menentukan biaya produksi dengan 

pendekatan akuntansi berbasis kas dan akuntansi berbasis akrual. 

Kegiatan studi diawali dengan mengumpulkan data melalui kegiatan 

observasi langsung pada perani, dengan menggunakan instnunen d a f k  

pertanyaan. Data-data ditelusuri melalui teknis budidaya mencakup jenis 

dan jumlahlnilai produksi (input) yang digunakan, dari tahap persiapan 

tanam sampai tahap pengolahan hasil. Selanjutnya data yang terkumpul di 

analisis sebagai dasar penentuan biaya produksi.. Tahap akhir adalah 

penyusunan laporan melalui proses konsultasi dengan pembimbing/MMA- 

IPB. Akhirnya penulis berharap, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan 

oleh petani khususnya untuk lebih meningkatkan kemampuan pengolahan 

biaya produksi, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih 

setulus-tulusnya kepada bapak Drs. Djoni Tanopruwito, Msc, Ak. selaku 

pembimbing I dan bapak Ir. Aji Hermawan, MM. selaku pembimbing 11, 

atas dorongan, dukungan serta birnbingannya sejak awal sampai akhir 

penelitian. 

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis tujukan kepada bapak 

Sudirno selaku kepala desa beserta seluruh staf desa Tuksari, atas ijin dan 

segala bantuan kepada penulis selama pelaksanaan observasi. Tak lupa 

penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada masyarakat 

petani atas ketulusannya dalarn menerima kedatangan penulis. 
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Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan bapak 

Drs. Suwarto selaku kepala kantor Bappeda beserta staf, Ir., Sunarto selaku 

kepala Dinas Perkebunan beserta staf, serta semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam melaksanakan penelitian, khususnya pejabat di 

berbagai instansi di liigkungan pemerintahan daerah tingkat II Kabupaten 

Temanggung yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. 

Penghargaan yang setinggi-tingginya tak lupa penulis sampaikan pula 

kepada rekan-rekan mahasiswa khususnya angkatan ke 10 MMA-IPB atas 

segala dorongan serta bantuannya sehingga penulis lebih terdorong untuk 

melakukan penelitian ini. 

Sungguhpun sedemikian besar bantuan dan dorongan dari berbagai 

pihak yang penulis peroleh, namun isi dari hasil studi sebagaimana tertuang 

dalam laporan tesis ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. 

Akhirnya meskipun penelitian ini telah diusahakan semaksimal mungkh, 

tentulah masih banyak hal yang tidak tercakup dalam tulisan ini, oleh sebab 

itu kritik dan saran dalam rangka perbaikan-perbaikan sangat penulis 

harapkan. 
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