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H. SUWITO. Analisis Biaya Produksi Minyak Sawit dan Inti Sawit Dengan 

Sistem Activity-Based Costing pada P.T.TTI Medan (dibawah bimbingan Drs. 

HamdaniM.Syah, MBA, dan Ir. Wahyudi, MEc.). Geladikaryadilangsungkan dari 

tanggal 6 Januari 1994 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 1994 di perkebunan B.M. 

milik P.T.TTI Medan. Perkebunan tersebut terletak di Kabupaten Simalungun, 

Sumatera Utara, berjarak +I- 150 km dari kota Medan. 

Penelitian ini didasarkan kepada kenyataan, bahwa walaupun ilidustri kelapa 

sawit telah berlangsung hatnpir seratus tahun di Tanah Air, tetapi cara menghitung 

biaya produksinya tidak pernah berubah dan beluln pernah ada yang mencoba 

tnelakukan perubahannya. Selama ini biaya produksi rnitlyak sawit dan biaya 

produksi inti sawit dijadikan satu dengan menggunakan sistem volume-based 

costing, ditnana jumlah biaya dibagi dengan ju~nlah produksi minyak sawit dan inti 

sawit untuk tnendapatkan unit cost. 

Dengan sistem tersebut, biaya produksi dan harga pokok produksi minyak 

sawitdan inti sawit menjadi sama, sehingga rnanajemen tidaklnemperoleh informasi 

yangjelas benpa sebenarr~ya biayaproduksi dan hargapokokproduksi untukproduk 

minyak sawit dan inti sawit. 

Yang dikemukakan ole11 perusahaan, mengapa perusahaan-perusahaan 

perkebunan tidak lnelakukan peinisahan perhitungan biaya produksi dan harga 

pokok produksi untuk minyak sawit dan inti sawit, ialah karena mereka tidak 

mempunyai alternatif untuk tidak mengolah salah satu produk. Ini disebabkan oleh 

input bahan baku yang sama yang digunakan untuk menghasilkatl minyak sawit dan 

inti sawit, yaitu dari buah sawit atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tandan Buah 

Segar (TBS) atau juga lazim disebut sebagai Fresh Fruit Bunch (FFB). Dari TBS 

tersebut dihasilkan minyak sawit yang bemsal dari kulit buahnyadan inti sawit ymg 
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diperoleh dari bijinya. Alasan lainnya, perusahaan-perusahaan perkebunan lainnya 

juga tidak memisahkan cara penghitungannya. 

Caraperhitungan yang memisahkan biayaproduksi dan hargapokokproduksi 

antara minyak sawit dan inti sawit ini belum pernah diterapkan dipabrik kelapa sawit 

manapun, sehingga perlu diintrodusir dan dicoba kemanfaatannya oleh pemsahaan- 

perusahaan perkebunan, karena akan memberikan inforrnasi akuntansi yang lebih 

jelas bagi manajemen, yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan formulasi 

strategi dan kebijakan perusahaan. 

Dengan memanfaatkan Activity-Based Costing dapat dihitung baik biaya 

produksi maupun harga pokok produksi untuk minyak sawit dan inti sawit secara 

terpisah. Dan jika masih dibutuhkan, biaya produksi bersama (seperti yang 

dilakukan dengan cara yang sekarang) masih bisa diperoleh. Dengan demikian akan 

bisa diperoleh dua hasil sekaligus, yaitu biaya produksi dan harga pokok produksi 

bersama (cara perhitungan yang sekarang berlaku) dan biaya produksi dan harga 

pokok produksi yang telah terpisah antara minyak sawit dan inti sawit (dengan 

menggunakan ABC). 

Karena adanya biaya spesifik - yaitu biaya yang dibebankan pada lini minyak 

sawit atau pada lini inti sawit - disamping adanya biaya bersama (joint cost), jika 

terjadi perbedaan perubahan biaya yang mencolok antara minyak sawit dan inti 

sawit, maka ha1 itu pasti disebabkan oleh kenaikan biaya spesifik tersebut, tetapi 

bukan disebabkan oleh biaya bersama, karena biaya bersama didistribusikan dengan 

persentase yang tetap atau sama terhadap minyak sawit dan inti sawit. Kenaikan 

biaya spesifik pada salah satu lini produksi terutama disebabkan oleh besarnya biaya 

perawatan dan reparasi. Hal ini bisa menuntun ma~iajemen produksi untuk meneliti 

lebih lanjut tingkat efisiensi suatu bagian dari mesin apakah masih ekonomis untuk 

direparasi atau lebih menguntungkan jika diganti baru. 

Proses produksi minyak sawit dan inti sawit melalui dua tahapan. Pada satu 
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tahapan prosesnya berjalan bersalnaan pada satu lini dan pada tahapan berikutnya 

prosesnya terpisah, masing-masing berjalan pada lini produksinya sendiri-sendiri. 

Pemisahan terjadi setelah proses pengempaan pada screw press. Karena proses yang 

demikian itu, untuk menghitung biaya produksinya diterapkan sistem Activity- -- 

Based Costing yang menelusuri biaya dari aktivitas-aktivitas yang ada. 

Dari penganalisaan data yang ada di perusahaan, data dapat dikelompokkan 

dalam empat kelompok, yaitu biaya bersama (joint cost), biaya minyak sawit, biaya 

inti sawit dan biaya tenaga penggerak @ewer). Pengelonipokan biaya ini bertujuan 

untuk mengalokasikan biaya yang ada lnenjadi biaya-biaya yang menjadi beban 

minyak sawit dan inti sawit, sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui 

berapa beban biaya untuk masing-masing produk. 

Analisis data lebih lanjut menghasilkan biaya produksi untuk tahun 1993. 

Biaya produksi minyak sawit Rp.40,66/kg dan inti sawit Rp.l06,62/kg. Biaya 

produksi dengan depresiasi masing-masing produk menjadi Rp.55,25/kg dan 

Rp. 145,541kg. HargaPokokProduksi, yaitu biayaproduksi ditambah dengan biaya 

lapangan Vield cost), untuk minyak sawit Rp.l54,17/kg dan untuk inti sawit 

Rp.244,46/kg. Biaya produksi dengan cara yang sekarang berlaku, tetap seperti 

yang dihitung perusahaan, yaitu Rp.S4,13/kg. 

Pengilnplementasian sistem ABC di pabrik kelapa sawit dengan tujuan 

memisahkan biaya produksi minyak sawit dengan biaya produksi inti sawit, akan 

dapat memberikan informasi akuntansi yang lebih rinci bagi manajemen. 

Dari segi strategi bisnis, margin yangcukup besar yang diperolehpadaindustri 

kelapa sawit ini, memicu pendatang baru (new entrants) untuk melakukan investasi. 

Masuknya investor-investor baru ke dalam industri &an meningkatkan intensitas 

persaingan (intensity of revalry) dan naiknya suplai. Jika pertumbuhan suplai ini 

melebihi kecepatan bergeraknya demand, maka harga akan dapat tertekan turun. 

Untuk menghadapi keadaan yang akan terjadi di masa depan, setiap 
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perusahaan harm mampu mengantisipasi apa yang akan terjadi dengan memilih 

altematif strategi yang paling sesuai dengan tujuan perusahaannya. Meningkatkan 

efisiensi dan mutu pada sektor produksi dan perluasan pasar pada sektor pemasaran 

me~pakan  hal yang perlu mendapatkan perhatian dari manajemen. Efisiensi pada 

sektor produksi berarti menekan biaya produksi tanpa sampai mempengaruhi 

produktivitas dan mutu. Informasi akuntansi menjadipenting artinyauntuk mencapai 

tujuan tersebut. 

Untuk menerapkan sistem ABC dibutuhkan persiapan, antara lain pelatihan 

terhadap pegawai yang akan melaksanakannya. Penghitungan dengan sistem ABC 

dapat dilakukan secara manual seperti sistem akuntansi lainnya, tetapi dengan 

memanfaatkan program komputer yang dirancang khusus untuk suatu kegiatan akan 

sangat mempercepat pekejaan dengan akurasi yang tinggi. 

*Q% 


