
A. Latar Belakang 

Industri gula di Indonesia sudah mulai ada sejak tahun 1637 atau sudah 

berjalan selama 357 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, industri gula 
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mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan politik dan 

perekonomian Indonesia. Pada tahun 193 1 terdapat 179 unit pabrik gula 

yang memposisikan Indonesia sebagai produsen terbesar kedua setelah Kuba. 

Pada tahun tersebut Indonesia mampu mengekspor gula sebanyak 2 juta ton 

(Mubyarto dan Daryanti, 1991). 

Kolnoditi gula inempakan salah satu kebutuhan pokok penduduk, dan oleh 

sebab itu pengelolaan distribusinya memerlukan campur tangan pemerintah 

yaitu melalui BULOG. Berdasarkan neraca gula tahun 1989 sampai 1993, 

konsumsi gula di Indonesia tahun 1993 mencapai 2,45 juta ton. 

Diperkirakan pada tahun 1994 Konsumsi gula naik menjadi 2,5 juta ton 

(Anonimous, 1993). 

Produksi gula di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 1992 produksi gula mencapai 2,3 juta ton dan 18,5 persen 

diantaranya diproduksi oleh pabrik gula di luar Pulau Jawa (Bhudisantosa 

dan Soemitro? 1993). Pada tahun 1993 produksi gula telah meningkat 

menjadi 2.49 juta ton dan diperkirakan pada tahun 1994 meningkat lagi 

menjadi 2.61 1 juta ton (Anonimous, 1993). 



Produsen gula pada mulanya terpusat di Pulau Jawa yang sebagian besar 

dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejak tahun 1980, 

melalui pencanangan peningkatan produksi gula, mulai dibangun pabrik gula 

baru di luar Pulau Jawa. Hal ini dilakukan karena lahan untuk tebu di Pulau 

Jawa semakin terbatas akibat persaingan dengan komoditi pertanian penting 

lainnya seperti padi dan palawija. Pada tahun 1992 tercatat 10 unit pabrik 

gula di luar Pulau Jawa dari 67 unit yang ada di Indonesia (Bhudisantosa 

al, 1993). Semua pabrik gula di luar Pulau Jawa ini mengelola lahan kering 

yang lnenghadapi tantangan dalam penguasaan teknologi budidaya tebu. 

Walaupun industri gula berada dalam struktur pasar monopsoni di 

tingkat produsen dengan harga ditentukan oleh pemerintah, produsen gula 

tidak dibatasi dalam berproduksi karena semua ha i l  produksi dijamin akan 

dibeli. Unsur kekuatan produsen pada penetapan harga gula terletak pada 

upaya peningkatan mutu untuk mernperoleh premi mutu. Selain itu dalam 

penetapan harga tetes berlaku mekanisme pasar melalui kekuatan permintaan 

dan penawaran. Dengan kondisi seperti ini sebenarnya strategi perusahaan 

hanya melakukan upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam skala 

ekonomis sehingga dapat menekan harga pokok produksi. 

Bagi perusahaan BUMN strategi seperti diutarakan di atas na~npaknya 

tidak begitu mudah untuk dilakukan. Keterbatasan sebagai wahana 



pembangunan yang sarat dengan misi sosial, rantai birokrasi yang panjang, 

skala usaha yang belum optimal, serta kemampuan teknologi yang belum 

memadai, masih merupakan tantangan yang berat bagi BUMN. Dengan 

sejarah yang panjang sebagai badan yartg mendorong usaha pertanian rakyat 

yang subsisten kepada corak usaha tani yang komercal menjadikan BUMN 

kurang tajarn pada usaha bisnis yang sesungguhnya. Dilain pihak aspek 

pemasaran yang tidak menantang menjadikan BUMN tergolong pada tingkat 

turbulensi yang repetitive, mentalitas memelihara, dan fungsi sukses adalah 

stabilitas cialam teori analisis sikap bersaing yang dikemukakan oleh Ansoff 

dan McDonnell (1990). 

Menghadapi era globalisasi dan dengan tidak mempertimbangkan secara 

khusus peran BUMN sebagai wahana pembangunan, BUMN perkebunan 

gula sudah harus berbenah din. Tidak tertutup kemungkinan kelak produsen 

gula Indonesia akan menghadapi saingan yang berat dengan masuknya gula 

impor, yang kini masih diproteksi. Tantangan dalam penguasaan teknologi 

budidaya tebu lahan kering dan tantangan efisiensi produksi mengharuskan 

manajemen untuk mempersiapkan diri terutama bagi produsen gula di luar 

Pulau Jawa, dengan produktivitas yan:; rendah yang mengakibatkan biaya 

produksi tirrggi terutama di bidang tanaman. 



PT. Perkebunan XXXI (Persero) lr~erupakan salah satu p e ~ ~ a h a a n  gula 

BUMN yang mengelola dua unit pabrik gula di lahan kering yang 

berkedudukan di Bandar Lampung. Kedua unit pabrik gula (PG) tersebut 

adalah PG. Bunga Mayang yang berlokasi di Propinsi Lampung, dan PG. 

Cinta Manis yang berlokasi di Propinsi Sumatera Selafan. Beberapa masalah 

yang dihadapi oleh manajemen di perusahaan ini adalah produktivitas lahall 

yang masih rendah, kapasitas giling yang belum optimal, menurunnya modal 

kerja. dan tingkat laba yang belum menenuhi target perencanaan. 

Perencanaan laba, volume produksi, dan biaya di PTP XXXI (Persero) 

belum mempunyai landasan model teoritis. Cara-cara yang dilakukan selalua 

ini rnasih berdasarkan simulasi dan mencoba-coba yang didahului penetapan 

target laba. Pada tahap awal perencanaan diproyeksikan produksi yang akan 

dicapai yang terinci sesuai dengan komponen produksi yaitu luas tanaman 

(ha), produksi tebu per hektar, rendemen, serta produksi gula yang 

merupakan hasil perkalian ketiga komponen produksi yang disebutkan 

sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan simulasi dengan memperhatikan 

realisasi produksi yang pernah dicapai, pertimbangan pertumbuhan produksi, 

serta faktor-faktor kekuatan dan keleniahan. Dari hasil perencanaan tahap 

awal ini akan diperoleh total penjuala~~ sesuai harga gula yang ditetapkan 

pemerintah saat itu. 



Tahap kedua adalah perencanaan biaya yang mengacu kepada realisasi 

harga satuan tahun-tahun sebelumnya, dan dibuat oleh masing-masing bagian 

di unit produksi (pabrik gula). Karena laba dan penjualan telah ditetapkan, 

maka dalam perencanaan biaya terjadi upaya mencoba-coba sampai diperoleh 

perhitungan yang klop. Proses ini seringkali mgnuntut masing-masing 

bagian untuk mengorbankan persyaratan teknis pekerjaan. 

Berdasarkan ha1 tersebut di atas perlu dilakukan analisis perencanaan 

laba, produksi, dan biaya sehingga aiperoleh suatu model perencanaan. 

Diharapkan dengan model perencanaan tersebut manajemen mempunyai 

pegangan dan proses perencaan menjadi lebih realistis. 

B. Perurnusan Masalah 

Dalam proses perencanaan laba terkait dua faktor pokok yaitu 

pendapatan dan biaya. Biaya operasi terdiri dari biaya tetap dan biaya 

variabel. Masing-masing biaya ini bersumber dari biaya produksi dan biaya 

usaha. ~ i a y a  produksi me~p2Lkan biaya yang dikeluarkan oleh unit produksi, 

dala~n ha1 ini adalah pabrik gula. Sedangkan biaya usaha adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh kantor direksi. Biaya produksi terdiri dari biaya umum, 

biaya pembibitan, biaya tanam, biaya tebang dai  angkut, serta biaya pabrik 



dan pengolahan. Sedangkan biaya usaha terdiri dari biaya umum, biaya 

bunga, dan biaya penjualan tetes. 

Untuk melakukan perencanaan laba jelas hams diikuti dengan 

perencanaan biaya. Dalarn perencanaan biaya ini manajemen berkepentingan 

untuk mengetahui pola perilaku biaya tersebut. Nrmasalahannya adalah 

bagaimana perilaku biaya sehingga clapat digunakan manajemen dalain 

perencanaan. Untuk itu perlu dilakukan analisis perilaku biaya yang dapat 

menghasilkan model estirnasi .biaya setiap kegiatan maupun estimasi biaya 

operasi total secara keseluruhan. Dalam setiap kegiatan, biaya tidak. 

semata-mata ditentukan oleh produk akhir. Permasalahannya adalah 

variabel-variabel apa yang menentukan biaya setiap kegiatan. Dalam ha1 ini 

perlu diteliti pernicu biaya yang merupakan faktor yang secara langsung 

menyebabkan peningkatan biaya. 

Penekanan biaya seringkali menjadi pembatas dalam kegiatan 

operasional, sehingga penekanan biaya ini dianggap pelaksana sebagai 

kebijakan yang tidak populer. Dalarn analisis ini perlu diketahui bagaimana 

peranan produktivitas dalam mempengaruhi biaya. Pada akhirnya perlu 

dijawab bagaimana peranan produktivitas terhadap perencanaan laba. Biaya 

tetap dan biaya variabel seringkali tidak secara eksplisit terpisah dalam 

perencanaan. Padahal pemisahan biaya ini sangat penting untuk perencanaan 



laba terutama untuk menentukan titik pulang pokok. Biaya tetap juga 

penting artinya untuk mengetahui struktur biaya yang pada akhirnya dapat 

digunakan untuk melihat sensitivitas laba akibat fluktuasi produksi. Oleh 

sebab itu perlu ditentukan berapa besar biaya tetap di kedua unit produksi. 

Dalam kasus komoditi gula dikenal tiga maca'm pendapatan operasi 

yaitu: (1) Pendapatan dari penjualan gula, (2) pendapatan dari penjualan 

tetes, dan (3) pendapatan dari premi rnutu gula yang dihasilkan. Harga jual 

gula dan premi mutu telah ditetapkan oleh pemerintah, oleh sebab itu 

permasalahan pendapatan operasi sebenarnya terletak pada (1) total produksi 

gula standar; (2) total produksi gula di atas standar yang mendapat pre~ni 

mutu; (3) Jumlah produksi tetes, dan (4) harga jual tetes yang dihasilkan. 

Karena produksi gula yang mendapat premi mutu sulit untuk dikaitkan 

dengan biaya peningkatan mutu, maka ruang lingkup analisis haruslah 

dibatasi pada jumlah produksi gula standar dan jumlah produksi tetes. 

Manajemen belum mempunyai ukuran yang pasti mana diantara dua unit 

produksi yang ada perlu suatu perhatian yang lebih. Hal tersebut dapat 

dilihat dari kepekaan laba terhadap fluktuasi produksi dan toleransi 

penurunan produksi agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Agar 

manajernen mampu mendeteksi kepekaan laba terhadap fluktuasi produksi, 

perlu diketahui nilai kepekaan tersebut serta berapa besar toleransi penurunan 

produksi pada suatu sasaran laba, sehingga perusahaan tidak mengalami 



kerugian. Dengan mengetahui kepekaan ini manajemen puncak dapat lebih 

menitik beratkan perhatian terhadap unit produksi yang mempunyai kepekaan 

yang tinggi dan toleransi yang rendah. 

Dari analisis permasalah di atas tirnbul pertanyaan yang harus dijawab. 

Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana perilaku biaya dari setiap pos pengeluaran biaya di kedua 

unit produksi untuk setiap produk gula dan tetes; 

2 .  Berapa sebenarnya biaya tetap dalam kegiatan produksi di kedua unit 

produksi; 

3.  Berapa total pendapatan, volume produksi, dan biaya pada tingkat titik 

p u l ~ g  pokok di kedua unit produksi; 

4. Bagaimana pengaruh produksi terhadap pencapaian laba dan berapa 

besar toleransi penurunan produksi agar unit produksi tidak mengalami 

kerugian; 

5 .  Bagaimana pengaruh produktivitas terhadap biaya dan perencanaan laba. 

C .  Tujuan Studi 

Pelaksanaan studi ini bertujuan untuk : 

1. Menentukan model perilaku biaya untuk setiap kegiatan sehingga dapat 

digunakan manajemen di setiap unit produksi dalam perencanaan biaya; 

2.  Menentukan besarnya biaya tetap dan total penjualan pada tingkat titik 

.pulang pokok di kedua unit produksi (PG); 



3. Menentukan model perencanaan laba di kedua unit produksi sehingga 

dapat digunakan manajemen dalam perencanaan laba unit produksi; 

4. Menentukan pengamh dan toleransi produksi terhadap perencanaan laba; 

5.  Menentukan pengaruh produktivitas produksi terhadap perencaan biaya 

dan perencanaan laba. C 

D. Kegunaan Studi 

Kegiatan studi ini diharapkan mempunyai manfaat ganda yaitu bagi 

pelaksana studi dan bagi ~erusahaan tempat studi dilakukan. 

1. Bagi pelaksana studi, kegiatan ini merupakan peluang untuk menghayati 

serta menerapkan konsep-konsep dan keterampilan yang diperoleh 

selama mengikuti kuliah di MMA-IPB, khususnya di bidang akuntansi 

manajemen. 

2. Bagi perusahaan tempat studi ini dilakukan, diharapkan dapat mernan- 

faatkan hasil studi dalam menentukan kebijakan di perusahaan, terutama 

yang menyangkut cara perencanaan laba, penggunaan model 

perencanaan anggaran biaya serta mengetahui sensiivitas laba akibat 

fluktuasi produksi. 




