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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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