
A. Latar Belakang 

Saat ini salah satu komoditi pertanian yang masih potensial untuk dikembang- 

kan dan mempunyai prospek yang cukup cerah dimasa yang akan datang adalah 

komoditi kelapa sawit (dalam hal ini minyak sawit dan inti sawit). Prospek tersebut 

dapat dilihat dari perkembangan produksi minyak sawit 8unia yang pada tahun 

1983 sekitar 5.417 ribu ton, kemudian pada tahun 1993 mengalami peningkatan 

menjadi 13.667 ribu ton (PORLA, 1994). 

Diproyeksikan pada tahun 2000 produksi minyak sawit dunia akan mencapai 

19.952 ribu ton. Dari perkembangan produksi tersebut 8.751 ribu ton akan disum- 

bangkan oleh negara Malaysia dan 7.465 ribu ton oleh negara Indonesia. Sedang- 

kan proyeksi yang dibuat sampai tahun 2020 memperlihatkan perkembangan 

produksi minyak sawit dunia menjadi 36,l juta ton. Pada saat itu diperkirakan 

Indonesia akan menggeser posisi Malaysia sebagai produsen minyak sawit nomor 

satu dunia, dimana kontribusi Indonesia terhadap produksi minyak sawit dunia 

diperkirakan akan melonjak hingga mencapai 17,1 juta ton. Sedangkan Malaysia 

hanya 12 juta ton (Nielsen 1993). 

Jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, minyak sawit mempunyai 

keunggulan, antara lain dapat digunakan sebagai bahan baku baik untuk industri 

pangan maupun industri non pangan. Untuk bahan baku industri pangan antara lain 

dapat diolah menjadi minyak goreng, margarine, shortening untuk pembuatan l&e 

dan roti, vanaspati, es krim dan lain-lain. Untuk bahan baku industri non pangan 

minyak sawit dapat diolah antara lain menjadi sabun dan bahan baku industri 

oleokimia. Bahkan limbah sawit saat ini oleh industri-industri di negara maju sudah 

dapat diolah menjadi berbagai produk. 



Menurut Kartasasmita (1994), dari berbagai studi yang dilakukan ternyata 

minyak sawit juga mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah, karena 

minyak sawit mengandung tocotrienol atau vitamin E.  Disamping itu minyak sawit 

mengandung pula carothene, yang memberikan warna merah kepada minyak terse- 

but, yang merupakan sumber vitamin A. Dari minyak sawit juga dapat dibuat BBM 

sebagai pengganti solar. Salah satunya di Malaysia sudah dibuat pilot project 
I 

pembuatan BBM melalui keqa sama dengan perusahaan Jerman dan Jepang. 

Jika dilihat dari segi pemasarannya di dunia, minyak sawit mempunyai pelu- 

ang yang cukup baik. Peluang tersebut dapat dilihat dari perkembangan konsumsi 

minyak sawit dunia yang dari tahun ketahun semakin meningkat, seperti pada 

Tibe1 1. 

Tabel 1. Perkembangan Konsumsi Minyak Sawit Dunia Tahun 1983 s/d 1992 

Negara 

1. India 
2. Indonesia 
3. Nigeria 
4. R.R.Cina 
5. Malaysia 
6. Pakistan 
7. Jepang 
8. Korea Selatan 
9. Colombia 
10. Rusia 
11. U.S.A. 
12. M.E.E. 
13. Lain-lain 

Tahun 

Konsumsi 
(000 ton) 

1992 

Pangsa 
(%)  

1,90 
12.49 .. 
5,89 
7,54 
6.54 
8.41 
2.75 
1.86 
2.36 
O,55 
0,84 
12,62 
36,25 

Keterangan : Angka dalam kurung berarti pertumbuhan negatif 
Sumber : Kartasasmita, 1994 

Pertumbuhan 
Konsumsi 
Pertahun 

( % I  

( 6,21 ) 
15.32 
4,97 
82,32 
7.43 
18-33 
10,68 
12.83 
18.04 

( 7,82 ) 
( 2,15 ) 
11,34 
17,68 

Jumlah 

Dari angka-angka pada Tabel 1, terlihat pola yang menggembirakan terhadap 

peluang pasar yang potensial di beberapa negara seperti, Indonesia, R.R.Cina, 

5.704 100,OO 12.125 100,OO 



Pakistan, ~olombia,  dan kategori lain-lain (lebih dari 60 negara) dimana konsumsi 

negara-negara tersebut terhadap minyak sawit dari tahun ketahun meningkat cukup - 
taj am. 

Sampai saat ini negara penghasil minyak sawit (CPO) terbesar didunia 

masih didominasi oleh Malaysia, sedangkan Indonesia berada diurutan kedua. 

Demikian juga dalam menghasilkan produk jadi, di Malaysia sudah banyak berope- 
I 

rasi industri-industri pengolahan minyak sawit mentah (CPO) yang mendatangkan 

margin cukup tinggi bagi negara tersebut. Perkembangan produksi negara-negara 

penghasil minyak sawit dunia dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Produksi Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit Tahun 1988 sld 1993 

Tahun 1993 
Negara 

Malaysia 
Indonesia 
Nigeria 
Co lombia  
Thailand 
P-Nuig in i  
Ecuador 
Cameroon 
Lain-lain 

(000) Ton I Pangsa ( % )  

Sumber : PORLA, 1994 

Tahun 1988 

Berdasarkan data-data dari Tabel 2, dapat dilihat bahwa pangsa pasar Malay- 

sia sampai dengan tahun 1993 adalah yang paling tinggi, yaitu 54,17% dari pro- 

duksi minyak sawit dunia. Untuk ekspor minyak sawit, negara Malaysia juga 

mendominasi dunia diikuti Indonesia pada urutan kedua, seperti yang tertera pada 

Gambar 1. Sampai saat ini ekspor terbesar minyak sawit Malaysia adalah ke negara 

Pakistan dan Republik Rakyat Cina, disamping negara-negara lainnya. 

(000 Ton) 

5.028 
1.690 

586 
179 
161 
110 
1 2 1  
100 
874 

8.849 

Pangsa ( % )  

56.82 
1 9 , l O  

6,62 
2.02 
1,82 
1,24 
1,37 
1,13 
9.88 

100.00 
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Gambar 1. Produksi dan Ekspor Minyak Sawit Oleh Malaysia dan Indonesia 
W u n  1988 sld 1993 (juta ton) 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, diperoleh gambaran bahwa prospek 

minyak sawit di masa-masa yang akan datang cukup cerah. Hal tersebut dapat 

dilihat dari karakteristik minyak sawit yang cukup fleksibel untuk processing bahan 

makanan dan bahan baku produk lainnya. Apalagi jika dikaitkan dengan konsumsi 

minyak sawit dunia ditahun-tahun rnendatang yang diakibatkan pertumbuhan 

penduduk dunia semakin meningkat. Dari proyeksi yang dibuat, diperkirakan pada 

tahun 2000 penduduk dunia akan mencapai 6,3 milyard orang (Nielsen, 1992), 

seperti yang tertera pada Lampiran 1. 

Melihat peluang yang cukup baik tersebut, tentunya masing-masing negara 

produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan ekspansi usahanya. Demikian 

pula dengan negara Malaysia yang sudah dikenal sebagai produsen minyak sawit 
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terbesar didunia, tentunya akan berusaha untuk dapat bersaing dan tetap survive di 

masa-masa yang akan datang. 

Dari perkembangan produksi negara-negara penghasil minyak sawit pada 

Tabel 2, ternyata posisi pangsa pasar Malaysia dari tahun ke tahun semakin menu- 

run, yaitu 56,82% pada tahun 1988 menjadi 54,17% pada tahun 1993. Untuk tetap 

dapat mempertahankan pangsa pasar minyak sawitnya Malaysia harus mampu 
1 

bersaing. Salah satu aspek penting untuk memenangkan persaingan adalah strategi 

penetapan harga jual yang tepat. Perusahaan JTOP Sdn.Bhd, yang merupakan salah 

satu perusahaan di Malaysia sudah saatnya untuk memikirkan masalah tersebut di 

atas, teiutama untuk menghadapi persaingan di dalam negerinya sendiri disamping 

menghadapi era globalisasi saat ini dengan tingkat persaingan harga jual yang 

semakin ketat. Belum lagi jika dikaitkan dengan keterbatasan areal di Malaysia 

yang tidak memungkinkan JTOP untuk mengembangkan arealnya, sehingga dikha- 

watirkan peningkatan produksi sulit dicapai. 

Bagi JTOP Sdn.Bhd. yang memiliki status perusahan swasta harus mampu 

meningkatkan performance kerjanya, yang dapat diukur melalui peningkatan efisi- 

ensi biaya produksi serta biaya-biaya lain yang menunjang proses produksi sampai 

ke konsumen. Melalui peningkatan efisiensi biaya, tentunya penurunan produktivi- 

tas akan dapat dicegah atau dikurangi, yaitu dengan mengkaji aktivitas-aktivitas 

yang dikonsumsi oleh produk yang dihasilkan perusahaan. 

Ketepatan dalam perhitungan harga pokok produksi merupakan salah satu 

upaya dalam penetapan harga jual yang bersaing. Sebagai alternatip untuk me- 

minimumkan distorsi biaya pada masing-masing produk di perusahaan JTOP 

Sdn.Bhd, sistem Activity Based Costing (ABC) akan memecahkan permasalahan- 

nya, karena pembebanan biaya didasarkan pada aktivitas masing-masing produk. 

Artinya biaya yang dibebankan ke minyak sawit berdasarkan aktivitas untuk 



menghasilkan minyak sawit. Demikian pula biaya yang dibebankan ke inti sawit 

harus berdasarkan aktivitas untuk menghasilkan inti sawit. Berdasarkan aktivitas 

maka dapat diukur efisiensi biaya pada masing-masing aktivitas. Sistem ABC 

bekerja dengan asumsi bahwa suatu produk yang dihasilkan, sebenarnya merupa- 

kan hasil akhir dari suatu rangkaian kegiatan (aktivitas). Karena itu adalah tidak 

wajar jika kegiatan untuk suatu produk di bebankan ke produk yang lain. Disebab- 
1 

kan p e ~ s ~ h a a n  beke rja (melaksanakan aktivitas) dengan mengeluarkan biaya, maka 

biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut hams dibebankan ke 

produk yang bersangkutan. Dengan mendasarkan diri kepada aktivitas, maka 

pembebanan BOP ke produk juga akan didasarkan kepada aktivitas yang diserap 

oleh masing-masing produk. 

Sampai saat ini JTOP Sdn.Bhd. melaksanakan perhitungan harga pokok 

konvensional. Salah satu kelemahan perhitungan harga pokok konvensional ini 

adalah dalam pembebanan biaya overhead pabrik (BOP) yang hanya berdasarkan 

volume-based atau unit-based. Apalagi bagi perusahaan JTOP Sdn.Bhd. yang 

menghasilkan produk dua jenis, yaitu minyak sawit (Crude Palm Oil) dan inti 

sawit (Palm s ern el'). Sedangkan bahan bakunya berasal dari satu jenis yaitu l3TB 

(Buah Tandan Baru). Dalam perhitungan harga pokok produksinya, perusahaan ini 

tidak memisahkan antara harga pokok minyak sawit dengan harga pokok inti sawit. 

Dengan metode yang dilaksanakan di JTOP tersegut tentunya akan terjadi distorsi 

biaya yang seharusnya menjadi beban masing-masing produk dibebankan ke satu 

produk. 

Dari penelitian yang dilakukan dan daftar pustaka yang ada, ternyata sampai 

saat ini bagi industri-industri perkebunan kelapa sawit harga pokok produksinya 

masih dijadikan satu. Baik yang ada di Malaysia, maupun di Indonesia. Artinya 

hanya ada satu harga pokok yaitu harga pokok minyak sawit. Sedangkan harga 



pokok inti sawit tidak dihitung. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada saat 

penelitian, pemisahan tersebut sulit dilaksanakan disebabkan kedua produk tersebut 

berasal dari bahan baku yang sama. 

C. Tujuan Geladikarya 

Kegiatan Geladikarya ini bertujuan untuk mengetahyi harga pokok minyak 

sawit dan inti sawit dengan rnetode ABC. Kemudian sebagai pembanding dilakukan 

perhitungan harga pokok dengan metode yang dilaksanakan di perusahaan JTOP 

Sdn.Bhd. Perhitungan dengan metode ABC juga diharapkan memberi alternatip 

stmktur perhitungan harga pokok yang lebih baik dengan hasil yang lebih akurat. 

D. Manfaat Geladikarya 

Geladikarya ini diharapkan dapat memberikan manfaat, bagi perusahaan 

maupun bagi peserta Geladikarya. 

1. Manfaat bagi perusahaan. 

Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi JTOP Sdn.Bhd. dalam rangka penetuan 

harga pokoknya di masa-rnasa yang akan datang. Perhitungan harga pokok yang 

tepat, merupakan sumber informasi yang akurat dalam menetapkan strategi 

harga jual produknya. Disamping itu dapat rneningkatkan efisiensi pada biaya 

produksi, sehingga laba yang diharapkan dapat tercapai. 

2. Manfaat bagi Mahasiswa 

Dari segi ilmu pengetahuan dapat menambah wawasan dengan melihat perban- 

dingan harga pokok dan struktur biaya produksi antara perusahaan perkebunan 

yang ada di Malaysia dengan di Indonesia. 



E. Ruang Lingkup 

Dalam perhitungan harga pokok minyak sawit dan inti sawit di perusahaan 

JTOP Sdn.Bhd, dengan menerapkan metode ABC, aktivitas-aktivitas yang ditelu- 

suri dibatasi hanya pada unit proses pengolahan saja. Hal ini dilakukan mengingat 

kemungkinan terjadinya disrorsi biaya, justru pada saat proses pengolahan bahan 

baku BTB atau pada saat proses sebelum terpisahnya antarkminyak sawit dan inti 

sawit. 




