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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan munculnya 

pengaruh globalisasi yang semakin kuat di berbagai bidang seperti ekonomi, 

politik, sosial dan budaya, sangat berdampak pada perkembangan kondisi 

perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Salah satu pengaruh 

globalisasi adalah adanya tuntutan perdagangan bebas sehingga tidak ada 

lagi batas atau peraturan-peraturan yang membatasi terhadap segala 

aktivitas perdagangan diantara satu negara dengan negara lain, tidak 

terkecuali bagi Indonesia. Dengan terjadinya era globalisasi tersebut, maka 

semua pelaku bisnis harus terlibat di dalamnya karena ha1 tersebut tidak 

dapat ditawar-tawar lagi. 

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka para pelaku bisnis 

dituntut secara proaktif dan inovatif untuk melakukan pengembangan di 

berbagai bidang secara berkelanjutan, dengan harapan mereka tetap dapat 

bertahan hidup dan tidak terlempar dari percaturan bisnis yang digelutinya, 

ditengah-tengah perubahan lingkungan yang terus berjalan dengan cepat. 

Pengembangan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan 

berkelanjutan pada semua bidang, seperti bidang produksi, pemasaran, 

keuangan, sumberdaya manusia serta akuntansi dan tidak terkecuali bidang 

perencanaan (penganggaran). Untuk menyikapi kondisi di atas maka setiap 



perusahaan harus mempunyai strategi yang tepat dan handal yang mampu 

menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. 

Perusahaan yang dapat bertahan dan mampu bersaing di pasar 

global hanyalah perusahaan yang mempunyai keunggulan kompetitif dan 

atau komparatif. Keunggulan tersebut dapat diperoleh apabila perusahaan 

selalu berusaha melakukan pengembangan secara menyeluruh dan 

berkelanjutan sehingga efisiensi dapat ditingkatkan atau pemborosan dapat 

dikurangi, dan apabila mungkin dihilangkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

perusahaan dinilai perlu untuk mengambil langkah-langkah dan strategi yang 

dapat mengidentifikasikan aktivitas yang tidak menambah nilai (non value 

added activity) dari aktivitas yang dapat menambah nilai (value added 

activity), untuk selanjutnya menghilangkan aktivitas yang tidak menambah 

nilai tersebut. Untuk menunjang pencapaian tujuan tersebut perusahaan 

harus melakukan berbagai inovasi dan perubahan dalam sistem akuntansi 
' 

yang dipergunakan. 

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, 

yaitu perkebunan kelapa sawit berikut pabrik pengolahan minyak kelapa 

sawit dan inti sawit (PMKS), PT.Sinar Dinamika Kapuas cukup mempunyai 

keunggulan (keunggulan komparatif) dibandingkan perusahaan sejenis di 

negara lain. Hal ini dengan pertimbangan karena perusahaan tersebut 

terletak di wilayah yang dilalui garis katulistiwa, sehingga merupakan wilayah 

yang secara geografis cocok untuk tumbuh berkembangnya tanaman kelapa 

sawit. Dengan kondisi tersebut diharapkan produksi Tandan Buah Segar 

(TBS) dapat dihasilkan secara optimal. Namun demikian keunggulan tersebut 

akan menjadi tidak ada artinya apabila tidak dipelihara dan dikembangkan 



secara baik dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perkembangan 

lingkungan bisnisnya. 

PT.Sinar Dinamika Kapuas merupakan salah satu perusahaan 

perkebunan besar yang dikembangkan dengan mengacu pada pola 

pengembangan Perkebunan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program 

Pengembangan Transrnigrasi (PIR-Trans). Luas areal lahan perkebunan 

kelapa sawit yang dibangun seluas 14.000 Ha, terdiri dari 2.800 Ha untuk 

kebun inti dan 11.200 Ha untuk kebun plasma. Kebun plasma seluas 11.200 

Ha tersebut diperuntukan bagi 5.600 kepala keluarga (KK) atau 2 Ha per KK. 

Pengalihan kebun plasma kepada para petani peserta dilakukan setelah 

kebun dinyatakan mernenuhi persyaratan untuk dialihkan oleh pihak-pihak 

yang betwenang. 

Pembangunan kebun kelapa sawit dilakukan secara bertahap dan 

telah dimulai pada akhir tahun 1992, dan hingga saat ini seluruh lahan seluas 

14.000 Ha seluruhnya telah selesai ditanami. Kebun inti seluas 2.800 Ha 

seluruhnya telah termasuk dalam kategori tanaman menghasilkan dengan 

umur rata-rata antara 8 tahun sld 9 tahun, demikian pula untuk kebun plasma 

seluruhnya telah termasuk dalam kategori tanaman menghasilkan walaupun 

dengan umur tanaman yang bervariasi yaitu antara 4 tahun sld 9 tahun. 

Kebun plasma yang telah memenuhi syarat dan telah selesai dilakukan 

pengalihan kepada para petani peserta sampai dengan akhir semester I , 

tahun 2001 mencapai seluas 5.726 Ha kepada 2.863 petani atau baru 

mencapai 51 , I  25% dari target yang ditetapkan seluas 11.200 Ha kepada 

5,600 petani. 



Produktivitas rata-rata selama semester I tahun 2001 untuk kebun 

inti sebesar 5.782,125 kg TBS perhektar, sedangkan untuk kebun plasma 

yang sudah dialihkan sebesar 2.085,80 kg TBS perhektar. Untuk kebun 

plasma yang belum memenuhi syarat untuk dialihkan kepada para petani, 

akan tetapi sudah termasuk sebagai tanaman menghasilkan, hingga akhir 

semester I tahun 2001 mencapai seluas 5.474 Ha. Dari seluas 5.474 Ha 

tersebut tidak seluruhnya dilakukan pemanenan karena sebagian besar 

tanaman baru belajar berbuah, sehingga hanya seluas 3.116 Ha yang 

dipanen dengan tingkat produktivitas mencapai sebesar 987,57 kg TBS 

perhektar. Untuk memperlancar aktivitas operasional, perusahaan mulai 

akhir tahun 1996 telah membangun 1 (satu) unit pabrik pengolahan minyak 

kelapa sawit dan inti sawit dengan kapasitas produksi sebesar 60 ton TBS 

perjam dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 90 ton TBS perjam. 

Pembangunan pabrik tersebut telah selesai pada akhir tahun 1999 dan telah 

beroperasi secara komersial sejak akhir bulan Maret 2000, dan hingga saat 

ini berjalan lancar. 

Dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraaan para warga 

sekitar-Sokasi perusahaan, khususnya bagi mereka yang tidak termasuk 

dalam proyek yang ada (PlR-Trans), seperti para petani yang sebelumnya 

merupakan peseria program transmigrasi umum (swakarsa) atau penduduk 

lokal lainnya, perusahaan juga telah mengembangkan pembangunan kebun 

kelapa sawit dengan pola Kredit Koperasi untuk para Anggota (KKPA). Untuk 

tahap pertama telah selesai dibangun kebun seluas 6.000 Ha untuk 3.000 

kepala keluarga. Program tersebut felah mulai dilaksanakan pada tahun 



1998 dan hingga saat ini berjalan lancar. Kondisi tanaman seluruhnya masih 

dalam kategori tanaman belurn rnenghasilkan. 

Sebagai perusahaan yang menerapkan strategi pabrikasi maju, 

perusahaan harus selalu berusaha untuk mencapai keunggulan daya saing 

yang kuat. Keperluan informasi biaya yang lebih akurat telah menjadi 

kebutuhan, sehingga sistern akuntansi perusahaan juga harus disesuaikan 

dengan perkembangan dunia usaha dewasa ini. Sistem akuntansi biaya 

yang telah berjalan secara baik dimasa lalu kemungkinan tidak dapat 

diterima pada saat sekarang. Terlebih lagi beberapa perubahan juga telah 

mengubah sifat dan komposisi biaya pabrikasi. Dalam lingkungan pabrikasi 

(manufacturing) yang maju dewasa ini, perusahaan harus secepatnya 

menggunakan pendekatan yang berbeda untuk penganggaran biaya. Dalam 

kaitan ini sudah saatnya perusahaan merancang sistem akuntansi 

manajemen yang inovatif untuk mendukung inovasi yang 

berkesinambungan. Salah satu inovasi di bidang akuntansi manajemen 

adalah penggunaan sistem informasi yang dirancang untuk rnengelola 

aktivitas (activity accounting). 

Sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas (ABC system) 

merupakan suatu pendekatan (metode) yang melacak biaya kepada 

berbagai aktivitas dan kemudian keberbagai produk. Oleh karena itu dengan 

menggunakan ABC system diharapkan dapat disajikan informasi yang akurat 

dan tepat waktu mengenai aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya untuk 

mencapai tujuan produk atau pelanggan. Menurut Supriyono (1997) 

penggunaan metode ABC dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain 

(a) penentuan harga produk, (b) meningkatkan mutu pengambilan 
-, 
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keputusan, (c) penyempurnaan perencanaan strategik, dan (d) kemampuan 

yang lebih baik untuk mengelola dan memperbaiki aktivitas-aktivitas secara 

berkesinambungan (continuous improvement). 

B. Rumusan Masalah 

Dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan di pasar 

global, ketersediaan informasi yang akurat dan relevan merupakan salah 

satu faktor penting yang harus mendapatkan perhatian dari pihak 

manajemen. Perusahaan yang mempunyai informasi yang memadai, baik 

secara kuantitas maupun kualitas akan lebih mampu menghadapi 

persaingan dalam era globalisasi dibandingkan dengan perusahaan lainnya. 

*. 
Sistem akuntansi manajemen konvensional dianggap gagal untuk 

menyediakan informasi yang cocok, tepat waktu dan terinci mengenai 

pelaksanaan aktivitas yang diperlukan oleh para manajer untuk 

mengendalikan biaya dengan lebih efektif dan efisien serta untuk 

meningkatkan produktivitas (Supriyono, 1997). Dalam sistem akuntansi biaya 

dan manajemen konvensional, pembebanan biaya kedalam produk yang 

diproduksi dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, yang hanya 

berdasarkan pada pemacu biaya (cost driver) tunggal sehingga informasi 

biaya mengenai produk yang bersangkutan dapat mengandung kesalahan 

(terdistorsi). Disamping itu akuntansi konvensional lebih memusatkan 

perhatiannya pada tindakan atau pengambilan keputusan oleh manajer pada 

hasil-hasil yang bersifat jangka pendek daripada profitabilitas jangka panjang, 

ini disebabkan karena ukuran-ukuran penilaian kinerja yang dipergunakan 

lebih menekankan pada sasaran laba jangka pendek seperti laba per lembar 



saham (EPS) maupun kembalian investasi (Return on lnvesment atau 

Residual Income), sehingga para manajer perusahaan enggan untuk 

mengeluarkan biaya riset dan pengembangan. Hal ini sangat bertentangan 

dengan tujuan perusahaan untuk melakukan pengembangan secara 

berkesinambungan dalam rangka menghadapi tantangan persaingan di 

pasar global. 

Akuntansi biaya konvensional membebankan biaya tidak langsung 

(overhead cost) kepada produk atas dasar jumlah produk yang dihasilkan 

(volume based system). Dalam metode ini biaya tidak langsung dihitung 

secara proporsional dengan jumlah unit produk yang dihasilkan, yang pada 

akhirnya akan menghasilkan informasi biaya yang mengandung kesalahan 

jumlah (quantify distortion), karena pada dasarnya biaya dialokasikan secara 

tidak langsung kepada produk dengan menggunakan suatu dasar I patokan 

yang belum tentu proporsional dengan konsumsi sumber daya yang diserap 

oleh produk tersebut. Lebih jauh Supriyono (1997) mengemukakan bahwa 

Sistem Akuntansi Biaya dan Manajemen (SABM) konvensional sangat sulit 

diterapkan didalam era teknologi maju dan globalisasi saat ini, karena sistem 

tersebut dapat menimbulkan kesenjangan yang semakin besar antara 

informasi yang disajikan dengan informasi yang diperlukan oleh manajemen 

dalam menghadapi persaingan global termasuk perubahan lingkungan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana menyusun anggaran dan realisasi anggaran perusahaaan 

atas dasar sistem akuntansi berdasarkan aktivitas. 



2. Bagaimana kinerja masing-masing pusat aktivitas apabila diukur dengan 

sistem akuntansi yang berlaku di perusahaan saat ini (metode 

konvensional). 

3. Bagaimana kinerja masing-masing pusat aktivitas apabila diukur dengan 

sistem akuntansi berdasarkan aktivitas (ABC System). 

4. Aktivitas-aktivitas yang bagaimana yang memberikan kontribusi yang 

besar bagi terjadinya pemborosan dan bagaimana mengelola aktivitas- 

aktivitas tersebut. 

C. Tujuan Penelitian , 

Untuk menjawab dan memecahkan permasalahan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 

I. Menyusun anggaran berikut realisasi anggaran perusahaan atas dasar 

sistem akuntansi berdasarkan aktivitas. 

2. Membandingkan antara anggaran dan realisasi anggaran hasil 

penyusunan kembali atas dasar sistem akuntansi berdasarkan aktivitas 

dengan anggaran dan realisasi anggaran yang disusun berdasarkan 

metode akuntansi konvensional. 

3. Menilai kinerja masing-masing pusat aktivitas berdasarkan ABC System. 

4. Melakukan inventarisasi terhadap aktivitas-aktivitas yang tidak 

memberikan kontribusi atau menimbulkan pemborosan bagi perusahaan. 

5. Memberikan saran kepada manajemen perusahaan perihal pentjngnya 

melakukan pengelolaan dan pengendalian terhadap aktivitas-aktivitas, 

baik yang bernilai tambah maupun yang tidak bernilai tambah. 



D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dihampkan dapat menghasilkan berbagai manfaat dan 

kegunaan bagi perusahaan terutama untuk memberikan gambaran kepada 

pihak manajemen PT.Sinar Dinamika Kapuas berbagai perihal di bawah ini. 

1. Penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas 

dalam rangka penyusunan anggaran perusahaan. 

2. Penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas 

untuk penyusunan anggaran perusahaan dalam rangka melakukan 

pengendalian biaya maupun penilaian kinerja perusahaan dibandingkan 

dengan sistem akuntansi konvensional. 

3. Penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas 

dapat menyajikan informasi yang lebih akurat dan terinci sehingga dapat 

l e b i  bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan 

dibandingkan dengan sistem akuntansi konvensional. 

4. Penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas 

dapat menyajikan informasi tentang biaya dari berbagai aktivitas, yang 

sangat berguna sebagai dasar bagi manajemen dalam mengelola 

aktivitas terkait sehingga dapat niemberikan peluang untuk melakukan 

penghematan biaya. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mencapai tujuan peneliian di atas, maka penelitian dilakukan 

melalui studi kasus pada PT. Sinar Dinamika Kapuas yang merupakan suatu 

perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit secara 

terpadu berikut pabrik pengolahan minyak kelapa sawit dan inti sawit, yang 



dikembangkan dengan pola PIR-Trans. Lokasi proyek yang berupa 

perkebunan kelapa sawit berikut pabrik pengolahannya terletak di 

Kecamatan Belimbing dan Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Sintang, 

Propinsi Kalimantan Barat. Disamping lokasi proyek tersebut, untuk 

mempermudah komunikasi dan kelancaran aktivitas bisnis selanjutnya 

perusahaan juga memiliki kantor pewakilan yang terletak di JI.Adisucipto 

KM.5, Pontianak, Kalimantan Barat dan kantor pusat yang terletak di JI. 

Abdul Muis No.50 Jakarta Pusat. 

Penelitian difokuskan pada data anggaran berikut realisasi anggaran 

pembangunan perkebunan kelapa sawit untuk kebun plasma sejak masa 

pembukaan  aha an sampai dengan tanaman belum menghasilkan tahun ke-3 

(TBM-3). Berdasarkan data anggaran berikut realisasi anggaran tersebut 

dilakukan inventarisasi atas aktivitas-aktivitas yang ada, untuk selanjutnya 

dilakukan penyusunan kembali anggaran perusahaan atas dasar sistem 

akuntansi berdasarkan aktivitas. 

Tahapan selanjutnya adalah membandingkan kedua jenis anggaran 

dan realisasi anggaran tersebut untuk dilakukan evaluasi atas kinerja 

masing-masing jenis anggaran dalam rangka pengendalian biaya dan 

evaluasi kinerja para manajer yang bersangkutan. Setelah proses evaluasi 

dilakukan, dilanjutkan dengan penyusunan rekomendasi kepada 

perusahaan. 




