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ABSTRACT 

Cost Management for Shod-Term Planning, Controlling, And Dieision-making 
(A Case Studying at CV. Enggal Pratama Majalaya, Bandung) 

Hidayadi (2004) 

CV. Enggal Pratama is a medium size textile company, situated at Desa Majakeda, 
Kecamatan Majalaya, Bandung. The company has yet to implement the appropiate 
management practice. In order to keep surviving in the very tight competition industry, the 
management is working toward adopting the good management practices. 

Planning, controlling, and dicision-making process are the main function of the 
management. In supporting these functions to wok  properly. the management has to have 
good information system, both the accounting and management information systems. One of 
the most important information, among other things, is the information concerning the cost of 
production. This data is useful for calculating the selling price-as part of planning process-as 
well as controlling the cost occurred, and making the decision as to whether to accept or to 
reject a certain order. 

This thesis is aimed at describing the practice of cost management at CV. Enggal 
Pratama. Most of data collected is primary ones, since the company has yet maintaining a 
good accounting system and recording. Interview with the management staff.. and owner 
becoming the main sources of the data collections, in addition to the secondary data supplied 
by the company and other printed sources. The study finds that lacking of accounting records 
and information system, the management is unable to undertake an appropiate planning, 
controlling, and decisions. The figures showing at the cost of production has been calculated 
and reported understated, since some of cost of production data have been ignored, ever 
since. Based on that finding, it is suggested that the management of CV. Enggal Pratama 
starts considering to execute the good management practices, designing and implementing 
appropiate management and accounting information system suitable for company. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Hidayadi, 2004. Manajemen Biaya Untuk Perencanaan jangka Pendek, Pengendalian, 
Dan Pengambilan Keputusan. (Studi Kasus CV. Enggal Pratama Majalaya, Bandung) 
Dibawah bimbingan : Hamdani M. Syah dan Heny K. Daryanto 

Tekstil merupakan salah satu andalan ekspor non-migas pemerintah dalam sektor 
industri. Pada saat ini diiana dampak krisis masih terasa, pemasukan devisa merupakan 
salah satu ha1 yang sangat bermanfaat bagi negara selain masuknya investasi asing ke 
negara kita, besamya devisa yang dapat diterima oleh negara dari ekspor tekstil yaitu 
pada tahun 1999 sebesar 7.279,2 juta USD dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 
sebesar 8.377,4 juta USD. 

CV. Enggal Pratama merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 
tekstil yaitu memproduksi kain sarung tenun yang telah beroperasi sejak tahun 1937. CV 
Enggal Pratama menggunakan sistem manajemen yang sederhana dalam perhitungan 
biaya untuk kebutuhan pengeluaran dan pendapatan pe~S~hZCtn, sehingga banyak hal-ha1 
penting secara tidak sengaja telah diabaikan oleh pihak perusahaan. Contohnya adalah 
dalam perhitungan harga pokok produksi pihak perusahaan tidak pernah memasukkan 
besamya biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan gedung, biayafinishing, dan biaya 
pemeliharaan mesin. Hal ini dapat menyebabkan penyampaian informasi akuntansi yang 
diterima oleh manajemen menjadi tidak tepat. Akibatnya baik perencanaan, pengendalian 
maupun keputusan yang diambil menjadi tidak akurat. 

Pengalaman produksi selama bertahuwtahun dan hubungan baik dengan para 
relasi terutama para pemasok bahan baku dan distributor merupakan nilai tambah yang 
dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. CV. Enggal Pratama telah 
memiliki sebuah bangunan pabrik dengan mesin tenun listrik sejurnlah 36 buah, tetapi 
dalam beberapa tahun terakhir persaingan antar industri sejenis semakin meningkat, 
sehingga manajemen berencana melakukan perubahan-perubahan yang dapat membawa 
perbaikan kepada perusahaan dan karyawannya. 

Pangsa pasar yang ada saat ini mash cukup besar karena masih banyaknya 
penduduk di Indonesia yang bertempat tinggal di daerah pedesaaan yang merupakan 
konsumen utama dari pengguna kain sarung, selain itu banyak pedagang dari negara- 
negara tztangga sat hi yank ~nembel; produk w g  dari Pasar Tanah Abang, seperti 
dari India, Malaysia, Brunei, Benua At?iia dan Tirnur Tengah. Berdasarkan hasil 
pemantauan harian swat kabar Kompas pada bulan September 2003 gambaran kasar 
besamya kebutuhan akan kain sarung tenun selama satu rninggu kurang lebih sebanyak 4 
juta lembar kain sarung (Kompas, September 2003). 

CV. Enggal Pratama dalam memasarkaii kain sarung tenun yaitu dengan cara 
mendistribusikan sebagian besar produknya ke pengepul di Pasar Tanah Abang Jakarta, 
selain itu sebagian produknya dipasarkan ke Surabaya, Palembang, dan Ujung Pandang. 
Karena hubungan baik yang sudah terjalin selama puluhan tahun dengan para pegepul 
sarung terutama dengan distributor Pasar Tanah Abang, maka pemasaran produksi kain 
sarung CV. Enggal Pratama tidak pernah mengalami masalah. Hubungan baik yang 
t e rb i i  telah menimbukan kepercayaan antara produsen dan penjual sehingga dari pihak 

http://www.mb.ipb.ac.id



pengepul tidak pernah membatasi jumlah kain sarung yang dikirim dari CV. Enggal 
Pratama. 

Kondisi diatas mempakan nilai tambah bagi pemsahaan, ha1 ini hams 
dimanfaatkan oleh manajemen untuk terus memacu produksi secara maksimal. Produksi 
yang dihasilkan saat ini mash jauh dari kapasitas maksimum pabrik, jadi masih sangat 
potensial bagi pemsahaan untuk meningkatkan produksinya hingga mencapai kapasitas 
maksimum pabrik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui informasi-informasi akuntansi yang 
dibutuhkan perusahaan untuk membantu manajemen dalam menjalankan aktivitas 
mtinnya, mengetahui besarnya harga pokok produksi yang h a t  untuk landasan 
pertimbangan manajemen dalam melakukan aktivitas perusahaan, membuat perencanaan 
anggaran pemsahaan untuk jangka pendek sebagai dasar untuk pengendalian dan 
pengambilan keputusan pemsahaan. Berdasarkan uraian diatas manfaat penelitian ini 
adalah memperbaiki kinerja perusahaan, terutama daiam melakukan pengambilan 
keputusan, tidak berdasarkan pengalaman semata, tetapi berdasarkan informasi-informasi 
akuntansi yang benar. Manajemen dapat menentukan misi dan visi pemsahaan supaya 
dapat bersaing dengan perusahaan sejenis dan dapat tems berkembang berdasarkan 
perencanaan yang baik. Pengendalian dapat dilakukan oleh manajemen dalam 
menjalankan aktivitas pemsahaan berdasarkan perencanaan, jika ada yang menyimpang 
dari perencanaan sebaiknya pihak manajemen dapat segera mengambil keputusan guna 
memperbaiki penyimpangan tersebut. 

Penelitian ini mengarah pada akuntansi manajemen yaitu memberikan informasi 
internal kepada manajer berdasarkan analisa dan data yang herasal dari perusahaan dan 
beberapa kebijakan yang menjadi tujuan utarna p e ~ s d m n  saat ini, jadi penelitian ini 
menitik beratkan dalam membahas hal-ha1 yang menyangkut perusahaan saja tidak 
membahas hal-ha1 makro atau eksternal di luar pemsahaan. 

Dari hasil penelitian informasi akuntansi yang diperlukan oleh pemsahaan 
manufaktur adalah informasi biaya dan kebutuhan bahan baku, informasi jumlah 
produksi, informasi upah tenaga kerja langsung dan tidak langsung, informasi biaya 
overhead pabrik, informasi biaya admini~trasi dan umum dan informasi biaya pemasaran. 

Harga pokok produksi mempakan bagian penting bagi pemsahaan manufaktur 
untuk itu perhitungan harga pokok produksi haruslah tepat. Harga pokok produksi hasil 
perhitungan pemsahaan saat ini adalah sebesar Rp.3.907,- per lembar kain sedangkan 
perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metoda jkll costing adalah 
sebesar Rp.4.493,- perhedaan perhitungan ini terjadi karena perhitungan versi pemsahaan 
saat ini masih ada biaya-biaya produksi lainnya yang tidak terdapat dalam 
perhitungannya, yaitu biaya penyusutan mesin pabrik, biaya penyusutan bangunan 
pabrik, dan biayaj7nishing. 

Perencanaan pemsahaan menjadi sangat penting dilakukan jika perusahaan ingin 
menjadi lebih baik, dalam perencanaan ini perusahaan dapat membuat target baik 
produksi ataupun pendapatan dan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan karyawannya. 
Perencanaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada peningkatan 
produksi untuk mengatasi besarnya peningkatan upah kerja karyawan. Peningkatan 
produksi dari 8 potong sarung perhari per mesin atau 50% kapsitas normal produksi 
ditingkatkan menjadi 12 potong kain swung perhari permesin atau meningkat menjadi 
80% kapasitas normal produksi. Dan diharapkan pada tahun berikutnya kapasitas 
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produksi dapat lebih ditingkatkan lagi menjadi 90% kapsitas normal. Pengaruh 
peningkatan produksi menyebabkan peningkatan upah karyawan yaitu peningkatan upah 
rata-rata tenaga kerja langsung dari Rp. 205.000,- per bulan menjadi Rp. 497.190,- 
perbulan dan upah rata-rata tenaga kerja tidak langsung dari Rp. 344.000,- per bulan 
menjadi Rp. 541.000,- per bulan. 

Upaya lebih lanjut yang perlu dilakukan oleh pemsahaan adalah melakukan 
pengendalian jalannya pemsahaan yang mengacu pada perencanaan yang telah dibuat, 
maksud dari pengendalian ini adalah untuk menjaga dan memfokuskan arah pemsahaan 
kepada tujuan utarna pemsahaan. Jika terjadi penyimpangan-penyimpangan dari 
perencanaan pemsahaan maka manajemen sebagai pengendali pemsahaan harus segera 
mngambil keputusan untuk mengembalikan pemsahaan ke arah dan tujuannya. 

Untuk itu perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan harus 
terintregasi antara satu dengan yang lainnya. Fungsi perencanaan, pengendalian dan 
pengambilan keputusan merupakan syarat mutlak bagi manajemen dalam menjalankan 
pe~~ t Ihaan  menuju sasaran yang baik. J i a  fungsi-fungsi ini dapat berjalan dengan baik 
maka secara tidak langsung akan terbentuk suatu sistem yang sesuai dengan kebutuhan 
pemsahaan yang nantinya akan memudahkan perusahaan dalam menjalankan fungsi- 
fungsi tersebut. 

h t a  Kunci : Intormasi Akuntansi, Harga Pokok Produksi, bull costing, l'erencanaan 
jangka pendek, Pengendalian, Pengambilan keputusan. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tekstil merupakan salah satu andalan ekspor non-migas pemerintah dalam 

sektor industri. Pada saat ini dimana dampak krisis mash terasa, pemasukan 

devisa merupakan salah satu ha1 yang sangat bermanfaat bagi negara selain 

masuknya investasi asing ke negara kita, pada Tabel 1 dapat dilihat besarnya 

devisa yang dapat diterima oleh negara dari ekspor tekstil yaitu pada tahun 1999 

sebesar 7.279,2 juta USD dan pada tahun 2000 meningkat sebesar 15,08 % 

menjadi 8.377,3 juta USD. 

Secara umum peningkatan nilai ekspor non migas yang terjadi pada tahun 

90-an berasal dari ekspor tekstil yaitu pakaian jadi dan diikuti oleh kain tenun 

(Tabel 2). Besarnya nilai ekspor kain tenun untuk tahun 1999 yaitu 3.019,O juta 

USD dan pada tahun 2000 terjadi peningkatan sebesar 16% menjadi 3.505,O juta. 

Berbagai perusahaan dengan teknologi maju yang tergolong kategori aneka 

iqdustri kini mengarahkan sebagian besar dari produk mereka untuk ekspor. 

Dengan adanya potensi pasar ekspor yang besar, untuk memenuhi 

kebutuhan ekspornya perusahaan industri besar melakukan subkontrak atau 

kemitraan kepada perusahaan industri menengah-kecil, dengan cara memberikan 

bantuan modal berupa bahan baku untuk memproduksi kain tenun, dimana hasil 

dari produksi tersebut nantinya akan dijual kembali kepada perusahaan mitra. 

Majalaya adalah salah satu wilayah di Kabupaten Bandung Jawa Barat 

dengan lapangan kerja non-pertanian yang telrlh berkembang hingga mencapai 

skala yang cukup besar. Industri tekstil Majalaya sekarang ini digolongkan 
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ke dalam kategori aneka industri. Pengelompokan ini berdasarkan besarnya nilai 

investasi. Perusahaan-pemsahaan yang termasuk kelompok aneka industri adalah 

perusahaan yang bersifat padat modal dalam penggunaan mesin tenun dan 

berbagai peralatan lainnya. Walaupun demikian, perusahaan jenis ini tetap 

mempekerjakan banyak tenaga kerja untuk berbagai pekerjaan manual seperti 

pengepakan dan bongkar-muat. 

Tabel 1. Produk Tekstil dan Niai Ekspor Tekstil Indonesia 

Saat ini produk utama dari pabrik-pabrik tersebut adalah kain setengah jadi 

yang digunakan untuk pengolahan selanjutnva, yaitu; pencelupan dan pencapan. 

Sementara, prosesfinishing masih hams dikiiim ke pabrik lain. Produk terpenting 

kedua adalah kain sarung dan diikuti oleh kain bahan kemeja. Produk l a i i y a  

antara lain kain kasur, seprei, selimut katun, dan handuk. Hampir semua produsen 

kain setengah jadi bekerja atas dasar subkontrak, yang mengikat mereka pada 

pabrik-pabrik besar sebagai pemasok benang dan pembeli kain yang diiasilkan. 
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Sebagian lainnya menjual produk mereka kepada pabrik pencelupan atau 

finishing setempat, tetapi pabrik-pabrik semacam ini sangat langka karena 

pemasarannya hams bersaing dengan pabrik-pabrik lain yang jauh lebih besar. 

Sedangkan, para produsen kain s a n g  berada dalam posisi yang lebih baik, 

karena produk mereka tidak memerlukan prosesJinishing dan bisa langsung dijual 

kepada konsumen. 

Tabel 2 . Nilai Ekspor Non-Migas Sektor Industri 

Sumber : Badan Pusat Statistik, - diolah Dep:. Perindustrian dan Perdagangan, 2001. 

No. 

Di kalangan pedagang pengepul komoditi sarung di Pasar Tanah Abang 

(Jakarta) dan Pasar Turi (Surabaya), sarung Majalaya sudah sangat dikenal sejak 

W A N  

tahun 1960-an, sebagai sarung dengan kualitas cukup baik yang ditujukan 

untuk segemen pasar menengah ke bawah. Dan setiap harinya ribuan kodi sarung 

1999 

(Juta USD)(Juta 

tenun dibongkar di pasar grosir. Ciri-ciri sarung Majalaya mudah dikenali yaitu 

melalui motifnya yang monoton kotak-kotak atau perpaduan iilrik tegak-lurus, 

2000 

USD) 

- 

% 
peningkatan 
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serat benangnya sedikit kasar, pintalan dan rajutannya sedikit renggang, serta 

mudah berbulu (Kompas, 9 Januari 1999). 

Besarnya potensi permintaan pasar jelas terliiat pada saat-saat menjelang 

bulan Ramadhan hingga lebaran dan lebaran haji. Bagi sekitar 100 pengusaha 

tenun sarung di Majalaya, ha1 itu merupakan peluang yang sangat besar bagi para 

pengusaha sarung tenun dari Majalaya. Pasar Tanah Abang menjadi terminal 

distribusi sarung Majalaya bagi kota-kota di Indonesia bagian Barat, seperti 

Palembang, Padang, Medan, dan Banda Aceh. Sedangkan, Pasar Turi Surabaya, 

mendistribusikan sarung Majalaya untuk kota-kota di Indonesia bagian Timur, 

seperti Ujungpandang, Gorontalo dan Ambon. Bahkan, ketika dollar masih 

menembus kisaran Rp 12.000,OO pedagang dari Filipina, Nigeria (Afiika), dan 

Banglades sering memborong sarung Majalaya dari kedua pasar itu (Kompas, 

9 Januari 1999). 

Saat ini kondisi industri sarung di Majalaya banyak menghadapi masalah. 

Hal ini dikarenakan ketatnya persaingan yang terjadi diantara produsen sarung, 

sehiigga pengusaha yang tidak cepat beradaptasi dalam mengatasi perubaha2- 

perubahan yang terjadi akan mengalami banyak kesulitan atau mungkin akan 

ineilgalami kebangknitan usahanya. Disamping itu, pengelolaan pe~sahaan  mas21 

sangat sederhana dan belum mengacu pada manajemen moderen. Hal itu 

menyebabkan banyaknya operasional perusahaan yang tidak efisien. 

CV. Enggal Pratama merupakan salah satu produsen sarung tenun di 

daerah Majalaya yang telah beroperasi sejak tahun 1937. Sisitem manajemen yang 

digunakan oleh CV. Enggal Pratama untuk operasional rutin perusahaan masih 

sangat sederhana contohnya yaitu daiam perhitungan biaya untuk kebutuhan 
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pengeluaran dan pendapatan pemsahaan hanya dengan menggunakan sebuah buku 

catatan saja sehingga banyak komponen-komponen biaya yang semestinya 

dicantumkan sebagai pengeluaran tidak dicatat dengan baik. Contoh lainnya 

adalah dalan perhitungan harga pokok produksi pihak pemsahaan tidak pernah 

memasukkan besarnya biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan gedung dan 

biaya finishing. Hal ini dapat menyebabkan penyampaian inforrnasi akuntansi 

yang diterima oleh manajemen menjadi tidak tepat. Akibatnya baik perencanaan, 

pengendalian maupun keputusan yang diambi! menjadi tidak akurat. 

Pengalaman operasi dan produksi selama bertahun-tahun dan hubungan 

baik dengan para relasi temtama para pemasok bahan baku dan distributor maka 

pemsahaan ini masih dapat menjalankan usahanya dengan baik. CV. Enggal 

Pratama telah memiliki sebuah bangunan pabrik dengan mesin tenun listrik 

sejumlah 36 buah, tetapi pihak manajemen mulai menyadari bahwa mereka perlu 

melakukan suatu pembahan dalam manejemen pemsahaan, dirnana pembahan- 

perubahan tersebut bertujuan untuk memajukan pemsahaan supaya menjadi 

perusahaan yang profesional untuk mengantisipasi berlalcunya pasar bebas dan 

makin ketatnya persaingan diantara industri sejeniz. 

Ketepatan informasi akuntansi mempakan bagian yang tidak dapat 

dilepaskan suatu pemsahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional 

perusahaan. Informasi akuntansi dapat bempa informasi masa yang lalu atau 

informasi untuk masa yang &an datang yang menjadi lapo~an keuangan, h a i l  

proyeksi atau estimasi dan lain sebagainya. Informasi-informasi tersebut 

mempakan bagian penting bagi pihak manajemen dalam perencanaan, 

pengendalian dan pengambilan keputusan pe~~dIEian.  Informasi akuntansi untuk 
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mass yang akan datang digunakan oleh pemsahaan sebagai dasar dari 

perencanaan pemsahaan. Baik untuk perencanaan jangka panjang ataupun jangka 

pendek. 

Untuk mendapatkan informasi akuntansi yang baik dan mudah untuk 

dimengerti oleh pihak manajemen diperlukan data-data yang lengkap dan tepat. 

Dengan demikian pihak manajemen p e ~ ~ i i h a a n  dapat melakukan perencanaan, 

pengendalian dan pengambilan keputusan kebijakan pemsahaan untuk masa yang 

akan datang dengan lebih baik lagi. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Sernakin banyaknya perusahaan industri tenun yang memproduksi sarung 

dan kain setengah jadi menyebabkan persaingan dalam bisnis tekstil di Majalaya 

semakii ketat. Untuk menghadapi ha1 tersebut perlu dilakukan suatu penerapan 

kebijakan yang tepat sehingga perusahaan tetap dapat terus bersaing dengan 

pemsahaan-perusahaan pesaing lainnya. 

Manajemen CV. Enggal Pratama masih menerapkan cara yang diwariskan 

dari pendahulunya temtama dalam menerapkan perhitungan harga 

pokok produksi, sehiigga harga pokok produksi ymg d i s i l kan  tidak 

akurat untuk diterapkan dalam masa persaingan yang semakii ketat ini. Adanya 

ketidak-akuratan perhitungan dalam menetapkan harga pokok produksi kain 

sarung akan mengakibatkan informasi yang akan disampaikan kepada manajemen 

pemsahaan menjadi tidak tepat. Informasi harga pokok produksi p e ~ ~ ~ h a a n  

manufaktur merupakan ha1 penting bagi manajemen untuk mendukung 
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perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

Informasi akuntansi yang merupakan bagian penting dari perusahaan 

untuk melakukan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan 

untuk keperluan perusahaan masih tidak terdata dengan baik, sehiigga 

manajemen tidak dapat melakukan aktivitas perusahaan dengan baik dan efisien. 

Saat ini manajemen peru~dman untuk menjalankan operasional perusahaan hanya 

mengandakan kekuatan produksi dari pabrik saja, tanpa perencanaan yang saling 

terkait di semua bagian. 

Tidak adanya informasi akuntansi yang baik menjadikan masalah bagi 

perusahaan untuk dapat melakukan perbaikan, contohnya adalah ketidak-jelasan 

upah yang diterima oleh pegawai dalarn 1 bulan, manajemen tidak pernah 

memperhatikan besarnya penghasilan yang diterima oleh pegawai, apakah 

sudah sesuai dengan upah minimum regional atau belum. Manajemen 

ingin menyesuaikan besamya upah yang diterirna oleh pegawainya agar 

sesuai dengan upah minimum regional kabupaten Bandung, tetapi mengalami 

kesulitan karena tidak adanya kejelasan informasi yang terkait dengan upah 

pegawai. 

Laporan keuangan yang merupakan dasar pertimbangan manajemen untuk 

membuat keputusan perusahaan tidak tersedia menjadikan kondisi keuangan 

perusahaan sulit untuk di telusuri. Selain itu masih menjadi satunya rekening 

perusahaan dan rekening pemilik perusaham atau Direktur utarna perusahaan 

menarnbah kesulitan untuk memprediksi besamyakas yang dimiliki pemsahaan 

saat ini. ... 
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1.3. Perumusan Masalah 

Informasi akuntansi manajemen perusahaan merupakan salah satu 

penunjang pemsahaan untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar dapat 

memanfaatkan peluang yang ada. Hal-ha1 yang perlu dilakukan pemsahaan adalah 

dengan cara membenahi sistem informasi keuangan perusahaan. Informasi yang 

sangat penting untuk sebuah pemskihaan manufaktur yang bergerak dalam industri 

tekstil adalah informasi akuntansi yang meliputi laporan laba-rugi, laporan arus 

kas, dan laporan neraca pemsahaan yang sangat terkait erat dengan perhitungan 

harga pokok produksi. Karena dengan mengetahui besarnya harga pokok produksi 

yang akurat dan memiliki laporan keuangan yang sesuiai dengan kebutuhan 

perusahaan maka pihak manajemen dapat menerapkan kebijakan pemsahaan yang 

tepat untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan, sehingga 

pemsahaan tersebut berkembang dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang terjadi di pemsahaan saat 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Informasi-informasi akuntansi bagaimana yang diperlukan pemsahaan ? 

b. Bagaimana menentukan harga pokok produksi yang akurat berdasarkan 

informsi akuntansi yang didapat? 

i. Bagaimana menyusun perencanaan anggaran pemsahaan untuk jangka 

pendek sebagai landasan untuk melakukan pengendalian perusahaan? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 
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a. Menetukan informasi-informasi akuntansi yang dibutuhkan 

perusahaan untuk membantu manajemen dalam menjalankan aktivitas 

rutinnya. 

b. Menentukan besarnya harga pokok produksi yang akurat untuk landasan 

pertimbangan manajemen dalam melakukan aktivitas perusahaan. 

c. Membuat perencanaan anggaran perusahaan untuk jangka pendek sebagai 

dasar untuk pengendalian dan pengambilan keputusan perusahaan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas manfaat penelitian ini adalah memperbaiki 

kinerja perusahaan, terutama dalam melakukan pengambilan keputusan, 

tidak berdasarkan pengalaman semata, tetapi berdasarkan informasi-informasi 

akuntansi yang benar. Manajemen dapat menentukan misi dan visi 

perusahaan supaya dapat hersaing dengan perusahaan sejenis dan dapat terus 

berkembang berdasarkan perencanaan yang baik. Pengendalian dapat dilakukan 

oleh manajemen dalam menjalankan aktivitas perusahaan berdasarkan 

perencanaan, jika ada yang menyimpang dari perencanaan sebaiknya pihak 

manajemen dapat segera mengambil keputusan guna memperbaiki penyi~pangan 

tersebut. 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang ligkup penelitian ini adalah untuk menentukan kebutuhan 

informasi akuntansi perusahaan untuk internal perusahaan, sehingga ketentuan 

perhitungan akuntansi yang dilakukan disesuaikan berdasarkan kebutuhan internal 
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pemsahaan tidak sepenuhnya mengacu kepada ketentuan perhitungan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK). Hal ini dilakukan karena keterbatatasan kemampuan 

sumber daya manusia di dalam pemsahaan CV. Enggal Pratama, sehingga 

perhitungan akuntansi yang dibuat ini untuk mempermudah manajemen dalam 

memahami dan menerapkan hasil perhitungan yang dihasilkan dalam penelitian 

ini. 
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11. TINJAUAN PUSTAKA 

Untuk menunaikan fungsi-fungsi manajer membutuhkan informasi, 

kekurangan informasi dapat membuat manajemen menjadi tidak berdaya, karena 

dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan manajemen. 

Informasi sebagian besar dipasok dari dalam perusahaan tersebut. Perusahaan 

harus mempunyai sarana komunikasi yang dapat menyampaikan semua kebijakan 

dan i n s t d s i  kepada manajer dan karyawannya. Komunikasi menjadi penting 

! karena tanpa komunikasi manajemen akan menjadi tidak berfungsi secara efektif. ! 

1 
, . 

Penggunaan informasi akuntasi pun berberbeda berdasarkan kegunaannya. 
I 
I 
I Akuntansi manajemen mengacu pada penyusunan informasi akuntansi bagi para 
! 
I 
1 

manajer didalam perusahaan dengan kata lain akuntansi manajemen adalah proses 
I 
I 
I pengidentifksian, pengukuran, penghimpunan, penganalisisan, penyusunan, 

I penafsiran dan penyampaian informasi yang membantu manajemen dalam 

I 
I 

I mencapai tujuan perusahaan. Akuntansi keuangan merupakan penyusunan 

I informasi akuntansi yang akan digunakan oleh oleh kalangan eksternal dan 
I 
I 
I pemegang saharn juga kreditor. (Simamora, 1999) . 

I Akuntansi Manajemen merupakan cabang akuntansi yang memasok 
I 
I 
I informasi yang dibutuhkan oleh manajer gum menentukan bagaimana sumber- 

I 
sumber daya diperoleh dan digunakan untuk menjalankan bisnisnya baik yang 

I 

kecil maupun yang besar. Akuntansi manajemen berbeda dengan akuntansi 

keuangan yang berkaitan dengan penyediaan informasi bagi para pemegang 

saham, kreditor, investor, dan pihak-pihak di luar organisasi. 
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Karena berorientasi kepada kalangan manajer, maka setiap kajian atas 

akuntansi manajemen sudah sewajarnya didahului dengan suatu pemahaman 

perihal proses manajemen dan organisasi. Dalam organisasi terdapat beberapa 

tujuan yang harus dicapai tujuan dari organisasi itu pun berbeda-beda tergantung 

dari jenis organisasi itu sendiri. 

2.1. Akuntansi Manajemen 

Akuntansi manajemen merupakan cabang akuntansi yang memasok 

informasi yang dibutuhkan oleh para manajer guna menentukan sumber- 

sumber daya yang diperoleh dan digunakan dalam setiap jenis bisnis, 

baik berskala kecil maupun besar. Karena berorientasi kepada kalangan 

manajer, maka setiap kajian atas akuntansi manajemen sudah 

sewajarnya didahului dengan suatu pernahaman perihal proses 

manajemen dan organisasi dimana manajer-manajer tersebut berkiprah. 

(Simamora, 1999) 

Tujuan akuntansi manajemen adalah memasok informasi kepada 

para manajer dalam membantu mereka untuk mengambil keputusan bisnis. 

Untuk mencapai tujuan akuntansi manajemen ini, akuntan manajemen 

perlu memahami jenisjenis keputusan yang diambil oleh manajer, yang 

berarti mereka harus memahami fungsi yang dilakukan oleh manajer 

(Hansen dan Mowen, 2000). 

Sebuah organisasi tidak akan berjalan mulus tanpa adanya 

manajemen. Kegiatan-kegiatan yang berjalan dengan lancar dicapai oleh 

orang-rang yang aktivitas-aktivitasnya direncanakan dengan cermat. Semua 
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aktivitas tersebut terpusat pada pengambilan keputusan. Pada hakikatnya 

manajer melaksanakan empat fungsi pokok didalam organisasi, yaitu 

perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan, pengendalian dan pengambilan 

keputusan (Gambar 1). Sehubungan dengan ha1 tersebut, aspek yang diperhatikan 

dalam penelitian ini lebih menyangkut dalam hal perencanaan, pengendalian dan 

pengambilan keputusan. 

Sumber : Simamora, 1999. 

Gambar 1. Siklus Perencanaan dan Pengendalian 

I Perencanaan 

A 

w 

2.1.1. Perencanaan 

Tanpa perencanaan yang baik tujuan perusahaac hanya dapat 

dicapai dengan suatu kebetulan saja. Akuntan interen sangat 

berkepentingan dengan proses perencanaan karena akuntan interen 

bertanggung jawab atas adanya ~sngendalian atau pengawasan interen 

yang kuat sehingga keamanan investasi perusahaan, akuratnya data 

Evaluasi kinerja 
(Pengendalian) 

A 

- 

... ... . . .... . . .... . .. Pengambilan . . .... . ..... ..... ... t Keputusan 
Pengorganisasian 
dan pengarahan 
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akuntansi dan dipatuhiiya kebijaksanaan perusahaan dapat terjaga 

dengan baik. 

Perusahaan yang sukses senantiasa mempersiapkan masa depan 

dengan menentukan secara cermat tujuan-tujuan finansial maupun non 

fiansial melalui fungsi perencanaan. Terdapat dua jenis dasar 

perencanaan, yaitu; perencanaan jangka panjang, dan perencanaan 

jangka pendek. 

Perencanaan jangka panjang melibatkan pengambilan 

keputusan-keputusan yang pengaruhnya menjangkau beberapa tahun 

kedepan. Perencanaan jangka panjang berlangsung dalam dua tahap, 

pertama yaitu memutuskan produk yang akan dihasilkan atau jasa 

yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Kedua yaitu memutuskan 

strategi pemasaran atau pabrikasi apa yang akan diterapkan untuk 

menawarkan produk atau jasa yang dihasilkan kepada pelanggan. 

Perencanaan jangka pendek dibagi dalam dua kategori 

berdasarkan kekuensi dan jenis keputusan. J ~ N S  keputusan terdiii 

atas keputusan operasi jangka pendek dan keputusan non rutin jangka 

pendek. Keputusan operasi jangka pendek mzmpunyai kaitan tiengan 

kegiatan sekarang. Sedangkan keputusan non mtin jangka pendek 

merupakan keputusan yang lebih membutuhkan analisa jika 

dibandingkan keputusan operasi jangka pendek. 

Sebuah perusahaan mentargetkan laba untuk tahun tertentu, 

akuntan harus juga menentukan bagaimana untuk mencapai target 

tersebut. Produk apa yang h m s  didorong pemasarannya dan berapa 
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harga yang harus ditentukan. Kemudian dalam membuat penyusunan 

budget, akuntan harus mempersiapkan laporan keuangan yang baik. 

Dalam laporan yang paling penting adalah anggaran penerimaan 

dan pengeluaran kas. Perencanaan kas ini digunakan oleh bagian 

keuangan untuk menentukan apakah bentuk pinjaman tertentu 

perlu dilakukan untuk rnasa yang akan datang. Uang kas adalah salah 

satu s e t  perusahaan yang paling penting dan mengandung resiko yang 

cukup tinggi. Membuat laba dan menjaga ketersediaan kas yang cukup 

adalah dua ha1 yang berbeda dan setiap manajer hams mengerti ha1 

tersebut. 

2.1.2. Pengendalian 

Setelah proses perencanaan dilakukan maka tindakan berikutnya 

adalah menyusun rencana kerja. Manajer dalam pelaksanaan rencana 

kerja tersebut hams mernatuhi apa yang ditetapkan bersama sebagai 

bagian daripada pengendalian yaitu menjaga agar pelaksanaan tidak 

menyimpang dari apa yang direncanakan semula. Dirnana pengendalian 

itu terbagi menjadl 2 bagian yaitu pengendalian ~perasional d m  

pengendalian keuangan. Dalam penulisan ini lebih dititik beratkan dalam 

pengendalian keuangan. 

Berkembangnya pengendalian di suatu perusahaan dapat dilihat 

dari berjalannya sistem pelaporan dari bawah ke atas. Laporan 

tersebut berisi data-data mengenai perbandingan rencana dan basil yang 

dicapai pemsahaan. Seorang rnanajer harus cepat tanggap terhadap 
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penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan mencari sebabsebab 

yang terjadi. 

Laporan-laporan akuntansi dan laporan lainnya yang masuk ke 

manajemen disebut umpan balik. Yaitu informasi yang dibutuhkan 

manajemen untuk mengevaluasi dan mengoreksi tahap-tahap dari 

rencana yang telah dijalankan. Umpan balk tersebut mempunyai dua 

jenis hngsi penting. Yang pertama adalah umpan balik memberikan 

sinyal kepada manajemen perihal aktivitas-aktivitas p e d a a n .  Apabila 

kinerja ternyata selaras dengan perencanaan maka pihak manajemen 

tidak perlu melakukan tindakan-tindakan pengendalian terhadap 

kegiatan tersebut. Namun sebaliknya, jika kiierja tidak berjalan sesuai 

rencana maka manajemen pe~sahaan perlu melakukan tindakan yang 

dianggap perlu untuk membenahi kegiatan-kegiatan tersebut. 

Kedua adalah umpan balk yang memungkinkan manajemen 

mengevaluasi kinerja, suatu aspek penting dari kendali. Manajemen 

lapisan atas perlu mengevaluasi seberapa baik manajemen lapisan bawal~ 

dalam menunaikan aktivitas-aktivitas yang dibebankan kepada mereka 

dalarn tahapan perencanaan. J i a  kiierjanya memuaskan maka mereka 

berhak mendapatkan imbalac-imbalan yang sesuai, narnun seandainya 

kinerjanya memprihatinkan perlu dilakukan koreksi tentang keadaan yang 

terjadi, setelah melihat kondisi yang sebenarnya baru dibuat keputusan 

berupa rilasukan-masukan perbaikan terhadap manajer yang 

bersangkutan.(Hansen dan Mowen, 2000). 
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2.1.3. Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara rutin dalam jangka 

waktu pendek secara harian atau mingguan. Keputusan mtin h i  dapat 

didelegasikan kepada bawahan jika sudah dibuat perencanaan yang baik. 

Penyampaian informasi yang cepat oleh akuntan sangat dibutuhkan oleh 

manajer agar dapat membuat keputusan dengan segera. 

Fungsi pengambilan keputusan ini mempakan inti dari proses 

rnanajemen. Dalam pengambilan keputusan ini manajemen diupayakan 

mengambil suatu keputusan yang rasional diantara alternatif-alternatif 

pilihan yang ada. Keputusan rnanajemen dapat lebih diberdayakan 

manakala inforrnasi perihal alternatif-alternatif tersebut d i p u l k a n  dan 

disediakan bagi para manajer. Salah satu fungsi dari sistem informasi 

akuntansi manajemen adalah memasok informasi yang rnemfasilitasi 

pengarnbilan keputusan. 

Disamping keputusan rutin, pemsahaan juga kadang-kadang perlu 

mengambil keputusan yang relatif jarang. Dalam situasi ini peranan 

akuntan dalam rnembantu manajer melakukan analisa khusus terhadap 

kelayakan rencana tersebut sebelum bstul-betul diputuskan lmtuk 

dilaksanakan oleh pemsahaan. Pengalaman, karakter, keberanian dalam 

mengambil resiko dan pengetahuan manajer sering tidak dapat 

diperhitungkan secara kuantitatif. Sebuah tindakan yang berdasarkan 

analisa data akuntansi, mungkin tidak bisa diputuskan karena 

beberapa faktor yang tidak bisa di~erjemahkan secara baik. 
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2.2. Informasi Akuntansi 

Sistem akuntansi kerap merupakan satu-satunya sunlber informasi 

kuantitatif yang menggabungkan hasil-hasil dari aktivitas semua unit perusahaan. 

Terdapat dua penyebab ha1 tersebut. 

a. Pemeliharaan kinerja yang menguntungkan merupakan perhatian 

utama dari pihak-pihak yang menanamkan modalnya pada perusahaan. 

Profitabilitas merupakan kendala yang terpenting yang menjadi tujuan 

utama, karena jika profitabilitas tidak tercapai maka aktivitas-aktivitas 

perusahaan lambat laun akan terhenti 

b. Informasi akuntansi sangatlah penting karena informasi h i  

menunjukan satu-satunya cara menilai hasil-hasil dari berbagai 

alctivitas. Informasi akuntansi berhngsi sebagai mekanisme integratif 

yang dipakai untuk mengkoordinasikan bermacam-macam aktivitas 

dan sebagai ukuran dari kinerja dan kelangsungan hidup pemsahaan. 

Informasi akuntansi dihimpun guna membantu seseorang untuk 

mengambil keputusan. Para rnanaje: haruslah memahami informasi akuntansi 

supaya dalam pelaksanaan aktivitasnya dapat dijalankan dengan baik. Kegunaan 

leinnjja dari infarmasi akuntmsi adalal: untuk membantn manajer dalam 

menyusun perencanaan jangka pendek dan pemeriksaaan rutin aktivitas 

perusahaan. Informasi akuntansi dipakai untuk menyoroti masalh-masalah dan 

membantu menyeleksi solusi yang tepat. 
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2.3. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui kondisi umum 

pemsahaan. Laporan keuangan yang diperlukan adalah laporan rugi-laba, laporan 

arus kas, dan laporan neraca. Laporan-laporan tersebut digunakan untuk 

mengetahui gambaran keuangan pemsahaan, dan juga dapat menunjukan hasil 

atau perkembangan usaha pemsahaan yang bersangkutan. 

Secara m u m  tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan 

informasi yang berguna dalam keputusan investasi dan kredit, memberikan 

informasi yang berguna dalam menilai prospek arus kas, dan memberikan 

informasi mengenai sumberdaya dan perubahan dalam sumberdaya tersebut. 

2.3.1. Neraca 

Kegunaan neraca menurut Kieso dan Weygandt (1995) adalah 

untuk memberikan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi 

dalam sumberdaya pemsahaan, kewajiban kepada kreditor perusahaan, 

dan ekuitas pemilik dalam sumberdaya bcrsih pemsahaan. Neraca 

dalam pelaporan keuangan dapat berguna sebagai dasar untuk 

perhitungm tingkat pe~gembalian, psngevaluasisn ~truktur modal 

pemsahaan, dan penilaian likuiditas dan fleksibilitas keuangan dari 

perusahaan tersebut. 

Likuiditas menggambarkan jumlah waktu yang diperlukan untuk 

menjadikan suatu harta dikonversikan menjadi kas. Pemberian kredit 

janika pendek atau jangka panjang berkepentingan terhadap rasio kas 

pemsahaan untuk menilai kemampuan perusahaan &lam memenuhi 
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kewajiban jangka pendek perusahaan yang telah jatuh tempo. Pemegang 

saham perlu mempelajari likuiditas suatu perusahaan untuk menilai 

kemungkinan yang akan terjadi atau perkembangan yang akan 

dilakukan oleh p e ~ ~ ~ h a a n .  Pada dasarnya makin besar nilai likuiditas 

suatu perusahaan maka resiko yang ditanggung oleh perusahaan makin 

kecil. 

Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan pemsahaan untuk 

mengambil tindakan efektif guna mengubah jumlah dan waktu arus kas 

sehiigga dapat mengatasi keadaan yang tidak terduga Contohnya 

adalah jika ada sebuah perusahaan yang sedang menghadapi masalah 

dengan hutangnya, apabila p e ~ ~ a h a a n  tersebut mempunyai 

fleksibilitas yang baik maka perusahaan tersebut akan lebih dapat 

bertahan untuk beberapa waktu d m  bemsaha memanfaatkan waktu 

tersebut untuk melakukan pemulihan diri. 

Neraca memiliki beberapa keterbatasan diantaranya adalah 

ketertagihan piutang, keterjualan persecliaan dan umur kegunaan harta 

jangka panjang yang benvujud dan tidak berwujud sulit untuk 

ditentukan. Karena itu pertimbangan d m  estimasi yang digunakan 

dalam menyusun neraca dapat membahayakan atau menguntungkan 

pemegang saham. Kepekaan etis harus memegang peranan dalam 

proses pengambilan keputusan seorang akuntan. Akuntan harus 

menyadari dampak potensial dari pertimbangan dan estimasi terhadap 
-. 

kepentingan pemegang saham 
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2.3.2. Laporan Arus Kas 

Kieso dan Weygandt (1995) menyatakan bahwa tujuan dari laporan 

arus kas adaiah memberikan informasi yang relevan mengenai penerimaan 

d m  pembayaran kas dari suatu pe~~FihaaII dalam periode tertentu. 

Laporan arus kas memberikan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengetahui pengaruh operasi suatu pemsahaan atas 

kas selama periode tertentu, transaksi investasi, transaksi penerimaan 

dan pengeluaran, dan kenaikan atau penmnan bersih kas selama 

periode tertentu. 

Penerimaan dan pembayaran kas selama periode diklarifikasikan 

dalam laporan arus kas menjadi tiga aktivitas yang berbeda, yaitu 

pertama aktivitas operasi mencakup pengmh atas kas dari transaksi 

yang masuk kedalam penentuan laba bersih, kedua adalah aktivitas 

investasi ~nencakup pengadaan penerimaan hutang serta perolehan dan 

disposisi investasi serta kekayaan, pabrik dan peralatan, dan ketiga 

adalah aktivitas pendanaan melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas 

pemilik mencakup perolehan modal dari pemilik dan kompensasi 

kepada mereka dengan pengembalian atas investasi mereka, pinjaman 

uang dari kreditor dan pembayaran kembali hutang yang dipinjam. 

Nilai dari laporan m s  kas beguna untuk membantu para 

pemakai untuk mengevaluasi likuiditas, solvensi dan fleksibilitas 

keuangan. Likuiditas mengacu kepada pendekatan kas dari harta dan 

kewajiban, solvensi mengacu kepada kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang pada saat jatuh tempo, dan fleksibilitas keuangan 
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mengacu kepada kemampuan pemsahaan untuk menanggapi dan 

menyesuaikan terhadap kejadian yang tidak terduga. 

Informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan arns kas 

adalah neraca komparatif, perhitungan laba-mgi dan data transaksi 

terpili. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun arus 

kas adalah yang pertama yaitu menentukan kas yang disediakan dari 

operasi, menentukan kas yang disediakan atau digunakan dalam 

aktivitas atau pendanaan, menentukan pembahan dalam kas selama 

periode, ~nerekonsiliasi pembahan dalam kas dengan saldo awal dan akhir 

kas. 

2.3.3. Laporan Rugi-Laba 

Perhitungan mgi-laba (Kieso dan Weygandt, 1995) adalah laporan 

yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode 

waktu tertentu. Masyarakat hisnis dan investasi sangat mengandalkan 

laporan ini untuk menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan 

kredit. Keunggulan utarna dari laporan rugi-laba adalah dapat 

menyediakan informasi kepada investor dan kreditor yang membantu 

mereka meramalkan jumlah, waktu dan ketidakpastian dari arus kas masa 

depan. Ramalan yang akurat atas arus kas masa depan dapat digunakan 

investor untuk menilai perusahaan dan kreditor untuk probabilitas dari 

pembayaran kembali klaimnya terhadap pemsahaan. 

Perhitungan rugi-laba membantu pemakai laporan keuangan untuk 

meramalkan arus kas masa depan dengan beberapa cara berbeda. Pertama, 
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investor dan kreditor dapat menggunakan informasi dan perhitungan mgi- 

laba untuk mengevaluasi prestasi masa lalu pemsahaan. Meskipun, 

prestasi masa lalu tidak berarti keberhasilan di masa datang, beberapa 

kecenderungan penting dapat diramalkan. Kedua, perhitungan rugi-laba 

membantu pihak manajemen dalam menentukan risiko dalam pencapaian 

arus kas tertentu. Sehingga, informasi mengenai berbagai komponen 

dalam meramalkan arus kas, seperti laba atau pendapatan, beban, 

keuntungan, dan kerugian, serta hubungan diantara berbagai komponen 

tersebut harus diketahui secara jelas. Komponen ini memungkinankan 

untuk menilai secara baik perubahan dalam permintaan akan produk suatu 

perusahaan terhadap pendapatan dan beban. 

2.4. Konsep Manajemen Biaya 

Manajemen biaya di disain untuk menyediakan informasi bagi manajemen 

untuk mengidentifiasi peluang penyempurnaan, perencanaan, dan pembuatan 

keputusan opersional mengenai pengadaan dan penggunaaan sumber-sumber yang 

diperlukan oleh perusahaan. Informasi yang diiasilkan hams mencakup informasi 

keuangan yang terintegrasi dengan fhgsi-fungsi d M  sistem bukan keuangan 

dalam perusahaan (Gambar 2). Lmgkungan persaingan yang semakii tajam 

mengharuskan perusahaan memberikan perhatian yang lebih besar pada 

manajemen biaya.(Supriyono, 1999) 

Tujuan dari sistem manajemen biaya adalah menyediakan informasi untuk 

membantu manajemen dalam menggunakan sumber-sumber dengan c&a yang 

paling menguntungkan Tujuan sistem manajemen biaya dapat digolongkan .- 
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menjadi bidang model dan praktik akuntansi (mengidentifikasi biaya dalam 

melaksanakan aktivitas perusahaan), bidang pengukuran kinerja (menentukan 

efisiensi, efektivitasdan ekonomi aktivitas yang dilaksanakan), bidang manajemen 

investasi (menilai aktivitas baru untuk menyempurnakan kinerja perusahaan di 

masa depan), bidang praktek manufaktur. 

Sistem Pembelian 

Sumber : Supriyono, 1999. 

Gambar 2. Sistem Manajemen Biaya 

Sistem manajemen biaya dapat juga bermanfaat bagi manajemen dalam 

membantu perencanaan dan pengendalian, dimana sistem manajemen biaya dapat 

digunakan untuk mengumpulkan dan melacak kinerja keuangan dan operasional 

mengenai aktivitas perusahaan dan penyediaan umpan-balik antara hasil 

sesungguhnya dengan yang direncakanan. (Supriyono, 1999) 

Manfaat yang lain dari sistem manajemen biaya adalah wtuk digunakan 

,?lanajemen sebagai alat pengambil keputusan. Dalam lingkungan teknologi 

sebagian biaya merupakan biaya tetap terhadap produk, sistem manajemen biaya 
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dapat menyediakan informasi untuk pembuatan keputusan agar perusahaan dapat 

bertahan hidup dan mencapai tujuannya. (Supriyono, 1999) 

2.5. Biaya Dan Klasifikasi Biaya Dalam Perusahaan Pabrikasi 

Biaya, dalam arti luas adalah besarnya pengorbanan sumber ekonomi, 

yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang secara potensial akan 

terjadi untuk tujuan tertentu. Dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai 

pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva atau biasa disebut 

dengan istilah harga pokok. Istilah harga pokok juga digunakan untuk 

menunjukan pengorbanan sumber ekonomi dalam pengolahan bahan baku 

menjadi produk. Jika pengorbanan sumber ekonomi tersebut tidak menghasilkan 

manfaat, maka pengorbanan tersebut dinamakan mgi (Mulyadi, 1999). 

2.5.1. Biaya Pabrikasi 

Pemsahaan yang terlibat dalam pabrikasi lebih rumit dari pada 

jenis organisasi lainnya. Sebabnya adalah pemsahaan pabrikasi lebih luas 

mang lingkup aktivitasnya, yaitu produksi, pemasaran, dan administrasi. 

Guna menganalisis biaya pabrikasi, manajemen membagi biaya ini 

menjadi tiga komponen, pertaxna bahan baku langsung ini menjadi bagian 

fisik produk dan berkaitan langsung dengan hasil produk. Bahan yang 

menjadi bagian dari produk berwujud atau yang dapat digunakan dalam 

menyediakan jasa biayanya dilasifikasikan sebagai bahan baku langsung. 

Kedua adalah tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja 

yang mengubah bahan baku mentah menjadi sebuah produk atau 

karyawan yang memberi jasa kepada pelanggan. Biaya tenaga kerja 
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yang tidak dapat ditelusuri kedalam pembuatan sebuah produk adalah 

biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak 

langsung ini biasanya dimasukkan kedalam biaya overhead pabrik. 

Biaya Bahan Baku Langsung 

Biaya Tenaga Kerja Langsung 

I 

BlAYA 

Biaya 
Produksi 

Biaya Overhead 

Biaya 

Sumber : Simamora, 1999. 

- 

Biaya Pernasaran I Penjualan 

I 

Gambar 3. Rangkuman Jumlah Biaya dalam Perusahaan Manufaktur 

Periode 
Biaya Urnurn dan Adrninistrasi 

Ketiga adalah biaya overhead pabrik meliputi semua biaya 

pabrikasi selain biaya tenaga kerja langsung dan bahan baku langsung. 

Biaya overhead pabrik dapat dibagi menjadi tiga jenis biaya; biaya 

bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung dan 

biaya pabrikasi lain-lain. 

2.5.2. Biaya Non Pabrikasi 

Biaya non pabrikasi adalah biaya-binya yang dikeluarkan yang 

tidak dapat dikaitkan atau dibebankan kepada sebuah produk manufaktur. 

- Pada prinsipnya biaya non pabrikasi dapat digolongkan menjadi dua 

kategori, yaitu: (a) Biaya pzmasaran ata; penjualan (marketing cost) 
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meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pesanan 

pelanggan dan menyerakan produk jadi ke tangan pelanggan. (b) Biaya 

umum dan adrninistrasi (general and administrative cost) meliputi semua 

biaya organisasi dan eksekutif yang tidak dapat dimasukkan ke dalam 

I 
I 
I biaya pemasaran ataupun biaya produksi. 
1 

. 
! I  2.6. Penetuan Harga Pokok Produksi 
I 

Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara menghitung unsur- 

I unsur biaya kedalarn harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan unsur- 

1 unsur biaya dalam harga pokok produksi, terdapat tiga pendekatan yaitu full 

I 
costing, variable cost dan activiw based costing. 

Informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu 

I tertentu dapat bermanfaat bagi manajemen guna menentukan harga jual, 

memantau reealisasi biaya produksi, dan menghitgng laba atau rugi. Informasi 

I biaya produksi per-satuan yang akan diieluarkan untuk memproduksi produk 

dalam jangka waktu tertentu dipakai sebagai salah satu dasar untuk menentukan 

I 
harga jual per unit produk yang akan dibebankan kepada pembeli. 

i 
Realisasi biaya produksi merupakah rencaim prod-uksi untuk jangkawaktu 

1 

1 tertentu yang diputuskan oleh manajemeni Manajemen memerlukan informasi 
I 
I 

I yang sesungguhnya untuk melakukan perencanaan proses produksi barang. 
I 

Akuntansi biaya digunakan untuk mengumpullran infonnasi biaya produksi yang 

i ' dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk memantau apakah proses produksi 

i 1 mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan 

sebelumnya. 

I 
1 
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Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pernasaran perusahaan 

dalam periode tertentu rnarnpu menghasilkan laba bmto atau mengakibatkan mgi 

bruto, manajemen rnemerlukan informasi biaya pokok produksi yang telah 

dikeluarkan. Informasi laba atau mgi diperlukan untuk mengetahui kontribusi 

produk dalam menutupi biaya non produksi dan menghasilkan laba atau rugi. 

2.6.1. Metode Full Costing 

Pendekatan dalam penentuan harga pokok produksi yang 

digunakan dalarn penelitian ini hanya menggunakan metode full costing. 

Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

memperhitungkan sernua unsur biaya produksi dan non produksi kedalarn 

harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berprilaku tidak 

tetap maupun yang tetap. Gambar 3 memperlihatkan unsur-unsur yang 

membentuk Full Costing pada perhitungan harga pokok produksi 

(Mulyzdi, 1999). 

Siklus kegiatan perusahaan manufaktur diiulai dengan mengolah 

bahan baku di bagian produksi dan diaichiri dengan menyerahkan produk 

jadi tersebut ke gudang. Siklus akuntansi biaya di mulai dengan pencatatan 

harga bahan baku, pencatatan tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

pabrik, dari itu semua akan dihasilkan harga pokok produksi. Akuntansi 

biaya dalam pemsahaan rnanufaktur bertujuan menyajikan informasi harga 

pokok produksi per satuan produk jadi yang diserahkan kepada gudang. 
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Biaya 
Uahan tlahu 

Biayn 
Tenaga Kerja 

Biaya Overheod 
Pabril, tetap 

Biaya overhead 
pnbrik tidal, letap 

Tolal 
Flarga 
Pokak 
Pcnjaalan 

Sumber : Mulyadi, 1999. 

Gambar 4. Harga Pokok Penjualan Menurut Metode Full Costing 

2.7. Pengelompokan Industri Tekstile 

Sektor industri merupakan sektor utama dalam perekonomian Indonesia. 

Sektor ini sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan Pendapatan 

Domestik Bmto Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Di Indonesia industri 

tekstile dibagi menjadi empat kelompok kecil (BPS 2001) berdasarkan banyaknya 

pekerja yaitu: 

a. Industri Besar adalah perusahaan industri yang mempunyai pekerja 100 

orang atau lebih. 

b. Industri Sedang adalahperusahaan industri yang mempunyai pekerja 20-99 

orang. 

c. Industri Kecil adalah pemsahaan industri yang memp~!nyai pekerja 5-19 

orang. 
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d. Industri Kerajinan Rurnah Tangga adalah usaha industri yang mempunyai 

pekerja antara 1-4 orang. 

2.8. Penelitian Terdahulu 

Gurning (2003) melakukan penelitian tentang Analisis Kapasitas Produksi 

dengan Pendapatan Cost Volume Profit Untuk Kelangsungan Usaha PT KLM. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui model dan perilaku biaya untuk 

setiap kegiatan, mengetahui titik impas pemsahaan dan perubahan titik impas 

akibat kenaikan biaya serta menganalisis ekses kapasitas produksi untuk 

kelangsungan usaha pemsahaan. 

Dari hasil analisis regresi diperoleh model biaya: 

Biaya = 296.010.638,34 + 4.427,06 VOLGR untuk produksi Grey 

Biaya = 474.760.975,92 + 6.985,71 VOLW untk produksi kain jadi. 

Total biaya yang dikeluarkan selama tahun 2001 terdiri dari biaya 

produksi sebesar Rp. 297.856.459.053,- , biaya penjualan sebesar 

Rp.12.801.626.435,- dan biaya adiministrasi dan umum sebesar 

Rp. 11.932.526.729,-. Pada tahun 2001 perusahaan beroperasi pada tingkat 

penjualan Rp.375.827.447.214,70. Break event prusahaan berada pada tingkat 

penjualan Rp.124.516.662.915,29 untuk produksi Grey dan Rp.80.960.366.302,33 

untuk produksi kain jadi atau 19.512.832,02 meter untuk Grey dan 7.855.776,50 

untuk kain jadi. Break event tersebut berada di bawah kapasitas produksi 

perusahaan. Margin of Safety perusahaan berada pada tingkat yang aman karena 

break event perusahaan. 
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Wartono (2001) melaksanakan penelitian yang berjudul Analisis 

Penyusunan Anggaran Berdasarkan Aktivitas untuk Tujuan Pengendalian Biaya 

dan Pengukuran Kinerja (Studi Kasus pada PT Sinar Dinamika Kapuas). 

Penelitian tersebut bertujuan untuk memperagakan penyusunan anggaran 

pemsahaan berdasarkan sistem akuntansi aktivitas sekaligus membandingkan dan 

menilai kinerja kedua jenis anggaran. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dalam pembangunan kebun plasma seluas 11 200 Ha, pemsahaan telah menderita 

kelebihan biaya sebesar Rp 19.003.682.000,- dari anggaran seharusnya sebesar 

Rp 41.397.392.000,-. Dengan menggunakan sistem akuntansi konvensional 

penyebab selisih anggaran yang berhasil diketahui adalah karena kesalahan 

manajemen dalam menetapkan tarif anggaran sebesar Rp 1.696.757,-. Tarif 

a n g g m  yang ditetapkan tersebut lebih kecil dibandingkan realisasi. Menurut 

sistem anggaran berdasarkan aktivitas penyebab selisih anggaran yang berhasil 

diidentifikasi ada dua yaitu kesalahan manajemen dalam menetapkan tarif 

anggaran sebesar Rp 501.263,- yang lebii rendah dari realisasi dan juga kelebihan 

dalam konsumsi pernicu biaya sebesar 4.660.510 satuan. Dengan menggunakan 

sistem akuntansi berdasarkan aktivitas dalam menyusun anggaran maka 

manajemen akan mudah menelusuri dan mengidentifikasi penyebab adanya selisih 

anggaran antara perencanaan dan realisasi dan dapat membantu manajemen dalam 

menentukan skala prioritas yang lebih baik dalam anggaran. 

Danas (1997) melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan Sistem 

Activity Based Costing (ABC-System) sebagai Dasar Penentuan Harga Pokok 

Produksi dan Pengendalian Biaya (Studi Kasus di Pabrik Rak TVIAudio PT 

Galangcitramitra Majumapan, Malang, Jawa T i ) .  Penelitian tersebut 
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bert~juan untuk memperagakan cara perhitungan Harga Pokok Produksi 

berdasarkan aktivitas sekaligus mernbandingkan dan mengidentifikasi distorsi 

alokasi biaya pada perhitungan Harga Pokok Produksi, dan inventarisasi aktivitas 

baik aktivitas penambah nilai maupun aktivitas bukan penambah nilai. Dari hasil 

penelitian disajikan bahwa biaya overhead semester I tahun 1997 yang diiitung 

oleh sistem akuntansi pemsahaan sebesar Rp 805.833.179,- dari biaya overhead 

ini terdapat ~emicu biaya tunggal yaitu Jam Kerja Tenaga Kerja (JKTK) sebesar 

333.123 jam atau Rp 2.419,-/unit. Berdasarkan sistem ABC diperoleh biaya 

overhead sebesar Rp 805.833.179,- yang merniliki 5 aktivitas pemicu biaya yang 

berbeda yaitu JKTK sebesar Rp. 261.672.582,- (32.47%), Jam Mesin 

Rp.309.856.238,- (38.45%), Jam Kerja Alat Rp 44.655.960,- (5.54%), Tenaga 

Listrik Rp.109.109.439,- (13.54%) dan Luas Bangunan sebesar Rp 80.538.960,- 

(10.00%). Harga Pokok Produksi yang diperoleh dari sistern ABC sama dengan 

sistem akuntansi pemsahaan. Tetapi bila HPP dari perusahaan dijadikan sebagai 

dasar maka terdapat 22 jenis produk yang dinilai terlalu tinggi (over) dan 12 jenis 

produk yang dinilai terlalu rendah (under). Hasil penelitian tersebut juga 

menunjukkan adanya biaya bukan penambah nilai sebesar Rp 29.968.807,- akibat 

penggunaan JKTK berlebihan terutarna pada unit pengendalian mutu (PPIC). 

Biaya bukan penambah nilai secara keseluruhan adalah Rp 40.604.570,- yang 

menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengurangi aktivitas bukan penambah 

nilai. 
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2.9. Kerangka Konseptual 

Penulisan laporan penelitian ini mengikuti suatu kerangka berpikir yang 

sesuai dengan alur dan tujuan penelitian. Penentuan metode perhitungan harga 

pokok produksi ini dapat menunjang manajemen dalam perencanaan, 

pengendalian dan pengambilan keputusan (Gambar 4). 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka metode pencatatan harga 

pokok produksi hams dapat menampilkan laporan biaya yang tepat. Artinya 

diperlukan suatu acuan dalam perhitungan harga pokok produksi yang nantinya 

dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya biaya pada masa yang akan 

datang. 

Untuk melakukan perhitungan harga pokok produksi perlu dilakukan 

analisis terhadap faktor biaya. Pengelompokan biaya-biaya yang terjadi dalam 

melakukan transaksi harian, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan 

biaya overhead pabrik. Biaya-biaya tersebut kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode full costing. 

Setelah besarnya harga pokok produksi diketahui maka dilakukan 

perencanaan anggaran untuk jangka pendek menggunakan acuan metode full 
. - 

costing. Hasil dari perencanan ini nantinya akan d iod~mas ikan  kepada 

manajemen sebagai &than pertirnbangan perusahaan dalam melakukan 

perencanaan, pengerldalian, dan pengambilan keputusan. 
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Gambar 5. Kerangka Pemikiran Konseptual 
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111. METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada CV. Enggal Pratama di Majalaya, Kabupaten 

Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini difokuskan untuk membantu CV. Enggal 

Pratama dalam menerapkan sistem informasi akuntansi yang lebii baik. 

Sistem informasi akuntansi yang dijalankannya masih menggunakan 

sistem akuntansi yang digunakan oleh pendahulunya. Pengumpulan data 

berlangsung mulai dari bulan Februari hiigga bulan April 2003. 

3.2. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi kasus dan dibatasi pada ruang lingkup 

akuntansi manajemen, yang dilakukan pada satu perusahaan tertentu, melalui 

analisis dokumen serta observasi operasional CV. Enggal Pratama. Pemilian 

metode studi kasus ini dikarenakan metode ini dapat menggambarkan kejadian 

sebenarnya pada obyek perusahaan yang diteliti, karena di dalam metode ini dapat 

diperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi perusahaan dan kebijakan- 

kebijakan manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan p e ~ ~ ~ h x i n .  Metode ini 

dilakukan dengan pertimbangan agar dapat dicapai sasaran penelitian sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan serta data dan informasi yang tersedia. 

3.3. Jenis dan Snmber Data 

Pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder. Data yang 

digunakan adalah data historis tahun 2002 dan 2003 sesuai dengan ketersediaan di 
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pemsahaan. Data primer diperoleh melalui pengarnatan langsung. pengamatan 

yang berhubungan dengan aktivitas dan operasional pemsahaan. Data 

sekunder diperoleh dari data yang dimiliki pemsahaan, seperti sejarah 

pemsahaan, gaji dan upah tenaga kerja;. biaya listrik, biaya telekomunikasi 

(telepon d& fax), biaya pemeliharaan alat, dan laporan produksi yang berkaitan 

dengan subyek penelitian, serta bahan-bahan pustaka. 

Pengamatan langsung dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifkasi 

aktivitas-aktivitas yang terjadi selama proses produksi, sedangkan wawancara 

dilakukan dengan memilih sumber informasi secara sengaja yaitu pernilik 

pemsahaan dan karyawan. 

3.4. Pengolahan dan Analisis Data 

a. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan identifikasi 

terhadap aktivitas-aktivitas pemsahaan dalam melakukan transaksi 

hariannya, dengan cara menggolongkan biaya-biaya yang selama ini 

dilakukan oleh pemsahaan. 

b. Hasil identifkasi aktivitas dianalisis untuk dijadikan sebagai informasi 

akuntansi yang berguna untuk menghitung besarnya barga pokok produksi 

kain sarung versi pe~si?haan. Harga pokok pehitungan pemsahaan hanya 

menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya listrik seperti 

di tunjukan dalarn tabel 3. 

http://www.mb.ipb.ac.id



I Tabel 3. Harga Pokok Produksi Perhitungan Pe~~i3haan  (Rp) 

c. Menganalisis aktivitas p e ~ s ~ h a a n  lebih lanjut untuk melengkapi informasi 

akuntansi yang diperlukan p e ~ ~ ~ h a a n  dalam menentukan harga pokok 

produksi dan membuat perencanaan jangka pendek perusahaan. 

d. Menentukan besarnya harga pokok produksi dengan metode full costing 

untuk membuat perhitungan alternative mengenai harga pokok produksi. 

Pemilihan metode ini dikarenakan pemsahaan saat ini hanya memproduksi 

satu jenis produk yaitu kain sarung, selain itu penerapan dan klasifikasi 

biaya untuk perhitungan harga pokok produksi metode full costing lebih 

memiliki beberapa kesamaan dengan perhitungan yang telah dilakukan 

oleh perusahaan selama ini. Informasi-informasi yang diperlukan untuk 

menentukan besarnya harga pokok produksi metode full costing adalah 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 
- 

perusahaan (tabel 4). 

Tabel 4. Metode Perhitungan Harga Pokok Produksi Full Costing 
. . 

Listrik Bulan-Tahun Harga Pokok 
Produksi 

. 

Bahan 
Baku 

Jumlah 
Produksi 

Tenaga 
Kerja 

No. Bulan - Tahun Bahan Baku Tenaga Ke rja 
Langsung 

Biaya Overhead 
perusahaan 

a 

.. 

Harga Pokok 
Produksi 
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e. Membandingkan perhitungan harga pokok versi perusahaan dengan perhitungan 

harga pokok produksi dengan metode full costing dan menganalisis perbedaan 

yang terjadi mana yang lebih baik anatara perhitungan yang dilakukan 

perusahaan sebelumnya atau perhitungan dengan menggunakan metode full 

costing. 

f. Bersama dengan manajemen perusahaan membuat perencanaan anggaran 

keuangan perusahaan untuk jangka pendek berdasarkan hasil pengumpulan 

informasi akuntansi yang didapat. Manajemen yang telah mempunyai 

pengalaman di bidang ini memberikan masukan tentang prediksi-prediksi 

mengenai harga dan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. 

g. Merekomendasikan kepada pihak manajemen untuk melakukan pengendalian dan 

pengambilan keputusan perusahaan berdasarkan hasil dari perencanaan anggaran 

perusahaan. 
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IV. KEADAAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

CV. Enggal Pratama didirikan sesuai dengan akta pendirian, pada tahun 

1995 yang dibuat oleh sebuah lembaga notaris di Bandung dan telah disahkan 

oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia dengan nomor izin usaha 

perdagangan : 90110-12/PM/IV/1995. Kantor dan pabrik beralamat di Kampung 

Rancabali RT. 01 RW. 02 Desa Majakerta Kecamatan Majalaya Kabupaten 

Bandung. Bangunan pabrik didiiikan diatas tanah seluas 2500 m2. CV. Enggal 

Pratama adalah perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang 

bergerak dibidang industri tekstil khususnya tenun sarung. 

Perusahaan ini adalah pe~sahaan keluarga yang telah turun-temurun 

memproduksi kain sarung. Pada awalnya induk perusahaan ini adalah CV. Enggal 

Jaya yang dimiliki oleh H. Adang Suganda. Seiring dengan waktu dan 

meningkatnya perrnintaan akan sarung, maka H. Adang membuat sebuah 

perusahaan baru yang khusus memproduksi kain sarung saja, perusahaan ini 

diberi nama CV. Enggal Pratama, yang dalam pelaksanaannya diberikan kepada 

anaknya yang bernama H. Hedi Achmad Gandi. 

Pada saat berdiii perusahaan h i  hanya memiliki 12 buah mesh tenun 

listrik merek Suzuki model 56 dan pabrik berukuran 14 x 16 m2, dengan jumlah 

pekerja langsung sebanyak 6 orang ditambah pekerja tidak langsung 4 orang. 

Kapasitas mesin pada kondisi normal sebesar 15 potong kain sarung tiap 10 jam 

operasi, dengan demikian kapasitas penuh pabrik sebesar 180 potong per hari, 

tetapi karena adanya keterbatasan bahan baku dan keterampilan dari pekerja 
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dalam memproduksi kain sarung maka besarnya produkstivitas dari tiap-tiap 

mesin hanya sebesar 7 potong per hari. 

Mengikuti perkembangan industri tenun di Majalaya yang terus maju dan 

memiliki persaingan yang makin ketat antar produsen sarung, saat ini CV. Enggal 

Pratama telah memiliki 36 buah mesin tenun listrik merek Suzuki model 56 dan 

telah memperluas bangunan pabrik menjadi 20 x 69 m2, dan telah mempekerjakan 

orang sebanyak 28 orang. Kapasitas pabrik menjadi 540 potong sarung per hari. 

Gambar 6. Mesin Tenun Listrik Merek Suzuki Model 56 

Perusahaan tetap menggunaan mesin merek Suzuki model 56 ini karena 

mesin ini paling praktis digunakan dan banyak dikenal oleh para pekerja sarung. 

Selain itu keunggulan dari mesin buatan Jepang tersebut adalah daya tahan mesin 

yang baik sehingga mesin jarang sekali mengalami kerusakan d m  jika terjadi 

kerusakan untuk mencari onderdil yang diperlukan tidak terlalu susah, karena 

komponen onderdil dari mesh tersebut sudah dapat diproduksi di Indonesia. 

Sarung ha$1 produksi tersebut dikirim kepada distributor sarung di - 
Jakarta, Surabaya, dan Ujung Pandang. Pengiriman dilakukan setiap hari Rabu 
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dan Sabtu dengan menggunakan jasa pengiriman dan seluruh biaya pengiriman 

ditanggung oleh pihak distributor. 

4.2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi perusahaan masih sangat sederhana, karena ini adalah 

perusahaan keluarga, maka yang mengendalikan dan bertanggungjawab terhadap 

jalamya peusahaan adalah orang-orang kepercayaan yang masih berkerabat dekat. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut : 

Direktur keuangan 

Manajer Produksi dan Umum 

Gambar 7. Struktur organisasi CV. Enggal Pratama 

CV. Enggal Pratama dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung 

jawzb atas k e l a n g ~ ~ g a n  dan kelar~carm. seluruh pe1usahaan.-Adapun tugas dari 

Direktur adalah mengambil keputusan dan kebijakan untuk kelancaran jalannya 

perusahaan secara umum. Maju dan mundurnya pe~sah8an ini berada ditangan 

Direktur sebagai penentu kebijakan, oleh karena itu peranan Direktur disini 

amatlah vital. 

Direktur Keuangan bertugas &~tuk mehbantu diiektur dalam membuat 

keputusan clan kebijakan perusahaan untuk disampai kepada para manajer, juga 

dapat menggantikan direktur jika yang bersangkutan mengalami halangan. 
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Manajer Produksi dan Umum bertanggung-jawab atas setiap operasional 

perusahaan seperti mencatat penerimaan dan pengeluaran barang, mencatat 

jumlah pekerja yang hadir, membayar gaji pegawai dan pekerjaan-pekerjaan 

lainnya yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Bagian operasional ini 

juga bertanggung jawab terhadap pengiriman barang hasil produksi. 

Manajer Produksi dan Umurn mempunyai dua orang pengawas pabrik 

yang bertanggungiawab atas setiap pekerjaan yang berhubungan dengan produksi, 

seperti membuat laporan produksi, memeriksa dan mengawasi kegiatan produksi 

dari bahan baku hingga barang jadi yang siap dikuim. Memberikan laporan 

kebutuhan bahan baku kepada diiektur atau wakil diiektur sehingga tidak terjadi 

kekosongan produksi. 

4.3. Proses Produksi 

Kegiatan produksi pada CV. Enggal Pratama dalam membuat sarung 

adalah sebagai berikut: 

a. Pertarna yang diperlu dilakukan sebelum memulai menenun sarung adalah 

memilih bahan baku. Bahan baku utarna untuk membuat sarung adalah 

benang. Benang yang digunakan adalah benang dengan type 75/75. Benang 

tipe tersebut dipilih karena benang tersebut memiliki kelenturan yang baik, 

sehingga sarung yang dihasillcan tidak kaku seperti sarung pada umumnya. 

b. Setelah menentukan benang kemudian memilih warna, karena warm inilah 

yang akan menentukan motif dari sarung tersebut, untuk sebuah sarung 

biasanya memerlukan 4 buah macam warna yang berbeda Penentuan warna 

ini biasanya disesuaikan dengan motif yang diinginkan pemesan. 
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c. Kemudian melakukan persiapan penenunan, ha1 yang perlu diperhatikan 

dalam persiapan ini adalah mengecek keadaan mesin dan mengeset mesin 

sesuai dengan motif dari s a n g  yang akan dibuat. 

d. Setelah selesai melakukan persiapan maka mulailah meiakukan pekerjaan 

tenun, jumlah mesin tenun yang tersedia adalah 36 buah, dan dikerjakan oleh 

18 orang, jadi setiap orang menjalankan 2 mesin tenun. Waktu kerja 

dilakukan selama 10 jam sehari dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 17.00 

WIB. 

e. Hasil tenunan itu nantinya akan digulung dan diukur untuk dipotong menjadi 

lembaran-lembaran kain. Bersamaan dengan proses pemotongan h i  

dilakukan pengontrolan terhadap kualitas kain sarung tersebut. Kain sesuai 

dengan kualitas yang ditentukan akan langsung dilipat untuk dibawa kebagian 

penjahitan. 

f. Pada bagian jahit ini dikerjakan oleh 3 orang dengan 3 buah mesin jahit. 

Setelah selesai dijahit sarung-smg tersebut disetrika dan diperiksa oleh 

quali(y control/ pengawas untuk di i i im kebagian pengepakan. 

g. Bagian pengepakan terdiri dari 3 orang yang tugasnya adalah mencuci, 

menyetrika dan melipat kain untuk dirnasukkan ke dalam plastik 

pembungkus. Untuk beberapa pesanan pembungkusan dapat saja berbeda 

tidak menggunakan plastik, tetapi menggunakan kotak yang telah di sablon 

merek tertentu sesuai pesanan. Setelah selesai membungkus kain s a n g  

tersebut dimasukkan ke dalam dus untuk dikiiim ke distributor penampung. 
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4.4. Pemasaran Produksi 

Pangsa pasar yang ada saat ini mash cukup besar karena mash banyaknya 

penduduk di Indonesia yang bertempat tinggal di daerah pedesaaan yang 

lnerupakan konsumen utama dari pengguna kain sarung, selain itu banyak 

pedagang dari negara-negara tetangga saat ini yang membeli produk sarung dari 

Pasar Tanah Abang, seperti dari India, Malaysia, Brunei, Benua Afkika dan Timur 

Tengah. Berdasarkan hasil pemantauan harian surat kabar Kompas pada bulan 

September 2003 gambaran kasar besamya kebutuhan akan kain sarung tenun 

selama satu minggu kurang lebih sebanyak 4 juta lembar kain sarung (Kompas, 

September 2003). 

CV. Enggal Pratama dalam memasarkan kain sarung tenun yaitu dengan 

cara mendistribusikan sebagian besar produknya ke pengepul di Pasar Tanah 

Abang Jakarta, selain itu sebagian produknya dipasarkan ke Surabaya, 

Palembang, dan Ujung Pandang. Karena hubungan baik yang sudah terjalin 

selama puluhan tahun dengan para pegepul sarung terutama dengan distributor 

Pasar Tanah Abang, maka pemasaran produksi kain sarung CV. Enggal Pratama 

tidak pernah mengalami masalah. Hubungan baik yang terbina telah menimbukan 

kepercayaan antslra produsen dan penjual sehingga dari pihak pengepul tidak 

pemah membatasi jumlah kain sarung yang dikirim dari CV. Enggal Pratama. 

Kondisi diatas merupakan nilai tambah bagi pemsahaan, ha1 ini harus 

dimanfaatkan oleh manajemen untuk terus memacu produksi secara maksimal. 

Produksi yang dihasilkan saat ini masih jauh dari kapasitas maksimum pabrjk, jadi 

masih sangat potensial bagi perusahaan untuk meningkatkan produksinya hingga 

mencapai kapasitas maksimum pabrik. 
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Informasi Akuntansi Manajemen 

Informasi akuntansi menjadi sangat penting bagi sebuah perusahaan pada 

saat pemsahaan ingin melakukan pembahan menuju ke arah perbaikan. Informasi 

akuntansi yang diperlukan perusahaan manufaktur adalah informasi-informasi 

yang terkait dengan faktor produksi. Dari informasi itulah manajemen dapat 

melakukan keputusan strategik untuk pemsahaan. 

Informasi akuntansi yang diperlukan oleh CV. Enggal Pratama dalam 

menyusun harga pokok produksi meliputi perhitungan upah tenaga kerja langsung 

dan tidak langsung, perhitungan penggunaan bahan baku, dan perhitungan biaya 

overhead pabrik. Informasi lainnya yang diperlukan untuk kelengkapan untuk 

membuat laporan keuangan adalah informasi biaya administrasi dan umum dan 

biaya pemasaran. 

Pendataan informasi harus dilakukan dengan baik sehingga manajemen 

dapat menggunakannya dengan maksimal, pemisahan keuangan perusahaan 

dengan pemilik yakni direktur keuangan merupakan keharusan agar manajemen 

dapat memiliki informasi yang jelas mengenai keuangan. Pemisahan keuangan 

pemsahaan dengan pemili dapat membantu manajemen untuk mengetahui 

informasi keuangan pemsahaan yang sebenarnya. Dengan mengetahui kondisi 

keuangan perusahaan maka manajemen dapat lebih baik dalam menjalankan 

fhngsinya dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan bagi 
.- 

pemsahaan. 
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Informasi-informasi ini pada dasarnya mempakan bagian penting dari 

manajemen dalam membuat kebijakan pemsahaan, karena saat ini perusahaan 

dalam membuat kebijakan hanya mengandalkan intuisi dari pemilik perusahaan 

tanpa di perkuat dengan data-data yang terjadi, sehingga banyak hal-ha1 lain yang 

tidak masuk sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan perusahaan. 

Pengalaman selama bertahun-tahun yang telah dijalankan oleh pemilik pemsahaan 

dalam menjalankan pemsahaan ini akan menjadi lebih baik lagi jika dalam 

penerapan kebijakan perusahaan didukung dengan informasi-informasi keuangan 

yang ada. 

Dengan mengacu pada informasi yang jelas dan benar manajemen dapat 

lebih baik dalam membuat kebijakan dan dapat menentukan arah dan tujuan 

pemsahaan menjadi lebih jelas lagi. Misi dan Visi perusahaan merupakan ha1 

penting bagi suatu pemsahaan untuk memberi motivasi manajemen ke arah lebih 

baik. 

5.2. Jumlah Produksi 

Produksi yang dihasilkan oleh CV. Enggal Pratarna saat ini adalah kain 

sarung tenun dengan corak atau motif. Mesin untuk memproduksi kain sarung di 

CV. Enggal Pratama adalah dengan menggunakan mesin tenun listrik merek 

Suzuki model 56 buatan Jepang yang telah dimodifiasi untuk keperluan 

pembuatan kaii sarung tenun. Kapasitas produksi mesin ini untuk ukuran normal. 

(10 jam kerja) yaitu sebesar 15 lembar kain per hari. Saat ini perusahaan telah 

memiliki 36 buah mesin tenun jenis tersebut. Jumlah produksi kaii sarung CV. 

Enggal Pratama selama April 2002-Maret 2003 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 5. Produksi Kain Sarung CV. Enggal Pratama Periode April 2002 - 
Maret 2003 

Keterangan : * Libur Lebaran 
Sumber : CV. Enggal Pratama, 2003. (Diolah) 

Total produksi pada periode April 2002 sampai Maret 2003 adalah 

sebanyak 79.336 lembar kain. Khusus untuk bulan Desember terjadi penurunan 

produksi menjadi hanya 2199 lembar kain karena pada bulan tersebut bertepatan 

dengan libur lebaran sehingga pihak perusahaan memberikan kebijakan kepada 

pekerja untuk libur panjang selama 2 minggu. Hal mi iiilakukan karena semua 

pekerja di CV. Enggal Pratama beragarna Islam. 

Kapasitas normal mesin yaitu 15 lembar kain per hari, tetapi jika 

dilihat dari total produksi (79.366 lembar kain) dan dibagi dengan rata-rata hari 

kerja (292 hari) maka jumlah produksi yang terjadi adalah 8 lembar kain per hari. 

Jumlah produksi ini masihejauh dari kapasitas normal mesin yaitu masih berkisar 

50% kapasitas mesin. Dari hasil pengamatan di lapangan ha1 ini terjadi karena 
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