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Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Geladikarya yang bejudul " Analisis 

Biaya Produksi Minyak Sawit dan Inti Sawit Dengan Sistem Activity-Based 

Costing" (Studi Kasus Pada P.T. T.T.I. Medan) benar merupakan hasil karya saya 

sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Disamping itu, saya akan menjaga 

kerahasiaan isi Laporan Geladikarya ini kepada pihak-pihaklain di luar MMA - IPB. 

Bogor, April 1994 

Yang me~nbuat pernyataan, 

H. Suwito 



RIWAYAT IIIDUP PENULIS 

Nama Suwito, dilahirkan dari kedua orangtua Asmo dan Walem, pada tanggal 

18 Oktober 1936 di Puluraja kabupaten Asahan, propinsi Sumatera Utara. 

Pendidikan Sekolah Rakyat 6 tahun, Methodist English School (2 tahun), 

Sekolah Menengah Pertama bagian B 3 tahun, Sekolah Menengah Atas bagian B 3 

tahun, pendidikan jenjang sarjana muda pertanian (BSc. in Agriculture) pada 

Fakultas Pertanian USU, pendidikan jenjang S 1 padaFakultasPertanian Universitas 

Sumatera Utara di Medan (1976) dan pendidikan-pendidikan non-formal lainnya. 

Pengalaman pekcrjaan : 

1. Sebagai redaktur pada penerbitan pers harian Patriot di Medan (1960 - 1965) 

2. Staf pada perusahaan perkebunan P.T. KARTANI di Medan (1966 - 1976) 

3. Manager pemasaran (commodity section) pada perusahaan PMA P.T. London 

Sumatera Indonesia di Medan (1976 - 1992) 

4. Komisaris P.T. Andal Peperine Consultant di Medan (1990 sekarang). 

5. Komisaris Utama pada P.T. Multi Prima Nugralama di Medan (1987- 

sekarang). 

Peran dalam senzinar dun lokakaiya: 

1. International Oil PalmlPalm Oil Conference June 1981 di Kuala Lumpur - 

organised by PORIM. 

2. International Oil PalmlPalm Oil Conference June 1987 di Kuala Lumpur - 

organised by PORIM 

3. International Seminar On Cocoa Markets & Quality Requirements (November 

1990) - organised by Askindo. 

4. Seminar-seminar mengenai mutu yang diadakan ole11 Gapkindo dan Balai 

Penelitian Mutu Barang Departemen Perdagangan. 

5. Seminar-seminar mengenai manajemen pemasaran, perdagangan luar negeri dan 

eskpor. 
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ICATA PENGANTAR 

Geladikarya ini dilaksanakan di perkebunan B.M, salah satu perkebunan milik 

P.T. T.T.I. Medan, yang terletak di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang 

berjarak +/- 150 KM dari kota Medan, berlangsung dari tanggal 6 Januari 1994 

sampai dengan 19 Pebruari 1994. Geladikarya ini merupakan tugas akhir dari 

perkuliahan di Magister Manajemen Agribisnis IPB, sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Magister Manajemen. 

Tujuan geladikarya ini ialah untuk menghitung biaya produksi minyak sawit 

dan inti sawit dengan sistem Activity-Based Costing. Sebelumnya perhitungan 

biayanya tidak dipisahkan, hanya ada satu biaya produksi, yaitu biaya produksi 

minyak sawit, dirnana biaya produksi inti sawit telah tercakup di dalamnya. 

Minyak sawit merupakan salah satu unggulali ekspor Indonesia, disalnping 

sebagai sumber minyak nabati untuk kebutuhan di dalam negeri. Produksinya 

bergerak sangat cepat, terutama sejak Pelita 111, dari hanya 316 ribu to11 pada tahun 

1971 menjadi 3,2 juta ton padatahun 1992, dan masih akan terus meningkat menjadi 

7,2juta ton padatahun 2000 (Adlin, 1993) disebabkanperluasan areal tanaman yang 

rata-rata 140 ribu hektar tiap tahun. Pada tahun yang sama, produksi Malaysiaakan 

mencapai 8,7 juta ton dan produksi minyak sawit dunia diramalkan akan mencapai 

angka 20 juta ton. Angka produksi tersebut akan terus berkembang. Pada tahun 

2020, produksi minyaksawit duniaakan menjadi 36juta ton, dimanaIndonesiaakan 

memberikan kontribusinya sebesar 17 juta ton dan Malaysia 12 juta ton. Selebihnya 

akan diisi oleh negara-negara seperti Nigeria, Ivory Coast, Colombia, Thailand dan 

PNG (Nielsen, 1993). 

Dengan suplai yang terus meningkat, produsen di setiap negara akan terus 

berpacu meningkatkan produktivitas dan memanfaatkan sumber daya yang ada 

dengan cara yang seefisien mungkin. Salah satu sumber efisiensi ialah biaya 

produksi. Dengan pengendalian yang tepat, harga pokokproduksi akan dapat 

ditekan tanpa harus mengorbankan mutu. 



LAPORAN GELADIKARYA ii 

Pada laporan ini terdapat istilah yang saling bertukar seperti minyak sawit 

dengan palm oil, inti sawit dengan palm kernel, tenaga kejadengan labour, tenaga 

dengan power dan lain sebagainya, terutama disebabkan oleh istilah aslinya yang 

dipergunakan baik dalam laporan maupun pembukuan oleh pihak perkebunan dan 

perusahaan. Banyak istilah-istilah dalaln bahasa Inggeris yang terdapat dalam 

laporan kebun yang penulis kutip sebagaimana aslinya. Beberapa istilah teknis 

penulis cantumkan pada Lampiran Glossary. 

Geladikarya ini dapat terselenggara dengan baik dan tepat waktu, berkat 

bantuan dan bimbingan dosen-dosen pembimbing Bapak Drs. Hamdani M. Syah 

MBA, Ir. Wahyudi, MEc. serta Bapak-bapak A. Hadi, A.D.Hutahaian, R.Sihite, 

Sazinus Hayar, H.Bachtiar Muin, Susanto, Sunaryo S.D. dan Bapak Samir serta 

lain-lainnya dari P.T. T.T.I. Bimbingan dan bantuan-bantuan tersebut teramat 

berarti buat penulis, sehingga geladikarya dan penyusunan laporannya berjalan 

dengan baik dan lancar. 

Hal lain yang tidak kurang pentingnya ialah permintaan perusahaan untuk 

tidak menyebutkan nalna kebun dan namaperusahaan secarapenuh. Permintaan ini 

- secara etis - menjadi kewajiban penulis untuk menerimanya dengan senang hati, 

dan karenanya laporan ini dibuat sesuai dengan permintaan tersebut. 

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa laporan ini belum sempurna seperti 

yang menjadi harapan. Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, 

disana sini mungkin masih terdapat kekurangan yang masih bisa disempurnakan. 

Keterbatasan waktu bergeladikarya menjadi salah satu penyebabnya. Penulis yakin, 

hasil yang lebih baik akan bisa diperoleh jika waktu penelitian bisa disesuaikan 

dengan kebutuhan. 

Akhir kata, sambil memanjatkan syukur ke Hadirat Allah SWT, serta ucapan 

terima kasih kepada semua dosen yang telah menurunkan ilmunya selama masa 

perkuliahan berlangsung, penulis mendoakan semoga MMA IPB berjaya selalu. 

(Baranangsiang, Widuri 28, akhir April '94). 




