
A. Latar Belaltang 

Produksi minyak sawit yang dihasilkan oleh negara-negara produsen tens  

meningkat dengan pesat. Padatahun 1980 total produksi rninyaksawit duniasebesar 

4.549 ribu ton dan sepuluh tahun kemudian (1990) meningkat menjadi lebih daridua 

kali lipat, yaitu 10.943 ribu ton (240%). Indonesia memberikan sumbangan sebesar 

2.413 ribu ton (22%) dan Malaysia sebesar 6.092 ribu ton (56%) terhadap produksi 

dunia tersebut. Dengan perluasan areal tanaman yang terus meningkat (+I- 140 

ribu Ha. per tahun), produksinyapun akan tems bertambah. Keadaan demikian 

hams mendapatkan perhatian dari negara-negara produsen sawit dunia, terutama 

Indonesia dan Malaysia, sehingga tidak akan terjadi kelebihan suplai yang dapat 

mengancam industri kelapa sawit itu sendiri. 

Pada tahun 2000, produksi minyak sawit dunia diproyeksikan akan mencapai 

19.952 ribu ton dan 7.465 ribu ton akan disumbangkan oleh Indonesia dan 8.751 

ribu ton oleh Malaysia. Proyeksi yang dibuat sampai tahun 2020 memperlihatkan 

angka 36,l juta ton produksi minyak sawit dunia, danpadasaat itu Indonesia akan 

menggeser posisi Malaysia dari peringkat pertama produsen sawit sedunia. Pada 

saat itu kontribusi Indonesia akan melonjak rnenjadi 17, l juta ton dan Malaysia 12 

juta ton (Nielsen, 1993). 

Negara-negara lain di Amerika Selatan yang berada pada lintang Utara 10" dan 

1 2  Selatan mempunyai potensi untuk meningkatkan produksi minyak sawit dunia. 

Hal yang sama aka11 terjadi di Afrika Barat. 

Selain minyak sawit kasar (Crude Palm Oil - CPO) atau lebih Sering disingkat 

menjadi minyak sawit, tanaman kelapa sawit juga ~nenghasilkan inti sawit @alnt 

kernel) yang jumlahnya + I -  25% dari produksi rninyak sawit. Inti sawit, dengan 

metoda ekstraksi atau press akan menghasilkan minyak inti sawit @abn kernel oil) 

sebesar 40 - 43% dari berat inti sawit. Jika perhitungan tersebut kita berlakukan 
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untukproduksi minyak sawit tahun 2000, maka minyak inti sawit (pko) yang akan 

dihasilkan berjumlah 2.275 juta ton. 

Minyak kelapa sebagai sumber lauric utama juga meningkat produksinya dari 

2.871 ton pada tahun 1978 (rata-rataselama3 tahun, 1977 sld 1979), 2.916 tonpada 

tahun 1988 (rata-rata selama 3 tahun, 1987 sld 1989), 3.399 ton pada tahun 1990 

dan diprakirakan akan terjadi penurunan pada tahun 2000 rnenjadi 3.325 ton. Yang 

selalu menjadi masalah bagi pengusaha kelapa sawit ialah harganya yang berfluktuatif. 

Selamasepuluh tahun, antaratahun 1982 sampai tahun.1992, harga berfluktuasi dari 

US$951/T (tertinggi pada tahun 1984) dan US$197/T (terendah pada tahun 1986). 

Harga kemudian bergerak naik kembali pada tahun 1988 rnenjadi US$495/T, turun 

menjadi US$272/T pada tahun 1990. Pada tahun 1991 harga terendah terjadi pada 

bulan Juni dengan harga US$309/T cif Rotterdam dan harga tertinggi US$375/T 

pada bulan Desember. 

Selain minyak sawit, inti sawit dan minyak kelapa yang meningkat 

produksinya, minyak-minyak nabati dan hewani lainnya juga akan turut 
", 

memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap kebutuhan minyak makan 

(edible oil) dunia. Pada tahun 2000, proyeksi produksi minyak nabati dan hewani 

seperti tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1 .  Proyeksi Produksi Minyak Nabati dan Hewani Dunia, Tahun 2000. 

Jenis Minyak 

Minyak lauric (minyak kelapa, minyak inti sawit) 
Minyak nabati lainnya (minyak sawit, m.kedele dll.) 
Jumlah minyak nabati 
Minyak hewani 
Jumlah minyak nabati dan hewani 

Proyeksi Produksi 

6.441.000 ton 
80.681.000 ton 
87.123.000 ton 
20.557.000 ton 
107.679.000 ton 
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Kenaikan produksi yang cukup tinggi tersebut akan dapat menimbulkan 

masalah pemasaran di masa yang akan datang, jika tidak sejak sekarang 

diantisipasi hal-ha1 yang dapat menimbulkan masalah. Pendatang baru (new 

entrants) ke dala~n industri merupakan kompetitor dan produksi/suplai akan 

meningkat. Kemungkinan-kemungkinan tersebut dibahas pada bab Strategi Bisnis. 

Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut diperlukan data 

dan informasi sebagai dasar formulasi strategi perusahaan. Salah satu aspek yang 

perlu dievaluasi dalam rangka memberikan data dan informasi tersebut ialah biaya 

produksi, sebagai faktor internal yang berada dibawah kontrol manajemen. Hal ini 

penting karena faktor harga sebagai faktor eksternal, terutama harga komoditas 

pertanian sukar diprediksi perilakunya. 

Hingga saat ini, harga pokok produksi minyak sawit dan inti sawit yang dipakai 

sebagai dasar penentuan harga jual pada perkebunan-perkebunan kelapa sawit 

i 

masih dijadikan satu, artinya hanyaada satu hargapokok, yaitu hargapokok minyak 

sawit. Inti sawit tidak pemah dihitung harga pokoknya. Untuk tujuan perencanaan 

dan pengendalian laba perusahaan, akan lebih mudah dan lebih tepat, jika biaya 

produksi dialokasikan kepada masing-masing produk, sehingga tiap produk akan 

bisa diketahui kontribusinya dalam pembentukan laba. Hal ini tidak mudah, 

karena inti sawit bukan merupakan produk tersendiri, tapi merupakan produk 

ikutan dari minyak kelapa sawit. Bagaimana proses produksi minyak sawit 

dan inti sawit digambarkan dalam bagan alir vow cliart) pada Gambar Lampiran 

12. Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan bahan baku minyak dan inti sawit, 

menjalani proses pada lini yang salna, dan kemudian terpisah setelah proses 

pengempaan pada screw press. 

B. Pe ru rnusa~~  Masalah 

Seperti halnya dengall komoditi lainnya, harga minyak sawit juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor penauraran dan permintaan, adanya substitusi serta 
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faktor-faktor ekonomis dan non-ekonomis lainnya. Seperti dikemukakan pada 

uraian latar belakang terdahulu, penawaran akan terus meningkat dengan adanya 

pertambahan suplai sebagai akibat langsung dari perluasan tanaman, yang bukan saja 

terjadi di Indonesia tetapi juga di Malaysia, sebagai negara produsen ~ninyak sawit 

terbesar di dunia saat ini. Jika pada suatu saat pertumbuhan produksi menjadi lebih 

besar dari pertumbuhan permintaan, sehingga suplai menjadi lebih besar dari 

permintaan, akan dapat mendorong harga minyak sawit ke tingkat yang lebih 

rendah. Pada keadaan yang demikian, efisiensi pada perusahaan akan menjadi 

sangat penting artinya dalam menekan harga pokok sehingga margin masih berada 

pada batas yang direncanakan. 

Pemisahanperhitungan hargapokokminyaksawitdan inti sawit memang tidak 

secara langsung akan ~ne~npengaruhi efisiensi di pabrik, tetapi bisa menjadi 

informasi internal bagi manajemen, baik manajemen produksi dalam meningkatkan 

efisiensinya rnaupun manajemen pelnasaran dalam lnenentukan strateginya dalam 

menghadapi persaingan yang semakin tajam. 

Sejauh ini, pemisahan perhitungan biaya produksi minyak sawit dan biaya 

produksi inti sawit belum dilakukan olehP.T.IT1 maupundiperkebunan-perkebunan 

kelapa sawit lainnya. Oleh karena itu, rnelalui geladikarya ini akan dicoba 

melakukannyadan melihat manfaatapayang bisadiperoleh daripemisahan tersebut. , 
C. T t ~ j u a n  Celadilcarya 

Tujuan geladikarya secara spesifik ingin menghitung biayaproduksidan harga 

pokok produksi minyak sawit dan inti sawit secara terpisah dengan menggunakan 

sistem Activity-Based Costing dan membandingkan hasilnya dengal sistem yang 

sekarang dilaksanakan di perusahaan. Ilengan sistem yang sekarang, biayaproduksi 

dan harga pokok produksi tidak dipisahkan, sehingga biaya produksi dan harga 

pokokproduksi untuk minyak sawit saraa besarnya dengan biayaproduksi dan harga 

pokok produksi inti sawit. 



LAPORAN GELADIKARYA 5 

Lebih lanjutpenulis ingin mendiskuasikan dengan pihak manajemen perusahaan 

mengenai kemungkinan diimplementasikan sistem ABC tersebut, sepanjang pihak 

manajemen melihat adanya kelebihan yang bisa mereka manfaatkan. 

Dilihat dari sudut strategi perusahaan, keunggulan kompetitif (competitive 

advantage) secara fundamental tumbuh dari adanya penyempurnaan, inovasi dan 

perubahan. Dalam arti luas, inovasi meliputi bukan saja teknologi baru, tetapi juga 

metodedan cara-cara baru untuk melakukan sesuatu. Inovasi dapat dimanifestasikan 

dalam bentuk desain produk baru, proses produksi baru atau cara-cara baru dalam 

pengorganisasian (Porter, 1990). Penerapan sistem ABC pada geladikaryaini adalah 

salah satu cara baru dalam pengembangan penghitungan biaya produksi dan harga 

pokok produksi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. \ 

D. Kegunnan Geladiltnrya 

Secara umum geladikarya ini mempunyai dua tujuan , pertama untuk 

kepentingan penulis dalam melakukan studi kasus pada perusahaan dengan 

mengaplikasikan konsep-konsep dan metode secara ilmiah, dan kedua, diharapkan 

ada manfaatnya bagi perusahaan dimana penulis melakukan geladikaryanya. Dalam 

kaitan geladikarya ini, manfaat yang mungkin bisa disampaikan kepada 

perusahaan ialah alternatif untuk memanfaatkan cara penghitungan biaya produksi 

dan harga pokok produksi yang telah dipisahkan anlara biaya produksi dan harga 

pokok produksi minyak sawit dan biaya produksi dan harga pokok produksi inti 

sawit. Pemanfaatannya tentu akan sangattergantung kepada manajemen perusahaan. 

Sistem penghitungan biaya probksi dan harga pokok produksi yang berlaku 

sampai sekarang di perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak kita 

identifikasi sebagai masalah, sepanjang belum ditemukan adanya metode lain yang 

bisa memberikan manfaat lebih baik untuk kepentingan perusahaan. Dan dengan 

titik tolak itu pulalah geladikarya ini dilaksanakan. 
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