
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 harus 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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