
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada perusahaan multidivisi, pembagian divisi dengan 'membentuk pusat- 

pusat laba (profit center), baik pusat laba konsumen maupun pusat laba 

produsen adalah sangat penting. Pembentukan pusat-pusat laba tersebut 

dimaksudkan untuk dapat membedakan tingkat penggunaan modal dan 

kemampuan untuk menghasilkan keuntungan masing-masing divisi usaha yang 

dijalankan. Meskipun secara keseluruhan tidak mengubah besaran keuntungan 

yang dicapai oleh perusahaan, narnun bagi masing-masing divisi akan dapat 

mempengaruhi kinerjanya, karena masing-masing divisi akan mendapat 

keadilan dalam penilaian prestasi kerjanya. 

Pemisahan tersebut perlu dibarengi dengan adanya pendelegasian atau 

pelimpahan wewenang dan penyerahan tanggungjawab pimpinan perusahaan 

kepada masing-masing divisi atau segmen usahanya, sehingga tercipta 

deferensiasi dan desentralisasi kegiatan bagi masing-masing divisi atau segmen 

usaha tersebut. Keadaan ini memerlukan penetapan suatu tolok ukur untuk 

penilaian prestasi kerja masing-masing segmen kegiatan usaha. 

Sering kali terjadi ketidakadilan dalam penilaian prestasi kerja terhadap 

manager divisi karena tidak adanya tolok ukur yang jelas terhadap kegiatan 

operasional bagi masing-masing divisi, ukuran prestasi kerja divisi, cabang atau 

bagian hanya ditentukan berdasarkan pencapaian keuntungan perusahaan 

secara keseluruhan berdasarkan produk akhir. Sehingga prestasi kerja masing- 

masing manajer, kepala cabang atau kepala bagian disamaratakan atau dengan 

kata lain antara manajer yang bekerja dengan baik dan yang tidak dibedakan 

secara jelas kareria masing-masing manajer tidak dinilai berdasarkan kontribusi 

dan peranannya dalam memperoleh laba perusahaan. Penilaian prestasi kerja 
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demikian kurang memberi rangsangan bagi masing-masing manajer untuk 

berprestasi, karena kemampuan, kredibilitas, kerja baik menjadi kurang berarti, 

disampin,g itu' dapat mengaburkan wewenang dan tanggungjawab manajer 

terhadap pekerjaannya. Apabila salah satu manajer ada yang kinerjanya jelek 

lambat-laun akan mengakibatkan frustasi dan iri manager yang lain sehingga 

akan berakibat menurunkan gairah dan semangat kerja manajer yang lain, dalam 

jangka panjang produktivitas dan profitabilitas perusahaan akan menurun akibat 

ditinggalkan oleh manajer-manajer yang berkualitas 

Perum Perhutani Unit Ill Jawa Barat memiliki luas kawasan hutan sebesar 

1.000.735 hektar yang terdiri dari 546.139 hektar hutan produksi, 246.329 

hektar hutan lindung, tanaman bukan produksi, Lahan dengan tujuan istimewa 

dan 208.267 hektar suaka alam, selanjutnya dibagi menjadi 14 (empat belas) 

pusat laba yang disebut Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Pembagian pusat 

laba tersebut didasarkan pada wilayah geografinya (geographical 

decentralization),, dengan rnempertimbangkan aspek kesatuan kelestarian 

hutan atau kesatuan daerah aliran sungai (DAS), untuk satu unit kelestarian 

hutan luasnya antara 20.000 - 100.000 hektar. 

Kegiatan utama perusahaan adalah menjaga kelestariaan hutan di Jawa 

Barat dan memanfaatkan sumberdaya hutan baik yang berupa kayu dan non 

kayu, seperti getah pinus, kopal, madu dan daun kayu putih. Dalam rangka 

meningkatkan nilai tambah hasil hutan, Perum Perhutani unit Ill Jawa Barat 

membangun beberapa pabriklindustri pengolahan, salah satu pabrik yang telah 

di dirikan adalah Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) Sindangwangi yang 

berlokasi di Nagreg KPH Bandung Utara, yang bertujuan untuk mengolah getah 

pinus menjadi gondorukem dan terpentin. Kapasitas maksimum PGT 

Sindangwangi 12.000 ton getah pinus ltahun. Disamping itu Perum Perhutani 

Unit Ill Jawa Barat juga menjalin kerjasama PGT swasta yaitu PT. Maruha Karya 
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Sari yang berlokasi di Sumedang Jawa Barat, kapasitas PGT tersebut 5.000 

ton getah pinusltahun. 

Kebutuhan bahan baku getah pinus kedua Pabrik Gondwukem dan 

terpentin (PGT) tersebut dipenuhi dari seluruh Kesatuan Pemangkuan Hutan 

(KPH) di wilayah Unit Ill Jawa Barat kecuali KPH Banten dan KPH Indrarnayu. 
. .. . , 

Pada dasarnya, transfer getah pinus ke pabrik tersebut lebih'bersifat penugasan 

Kepala Unit atau Direksi kepada AdministraturIKepala Kesatuan Pemangkuan 

Hutan (KKPH), sehingga harga transfernya ditetapkan oleh Kepala Unit atau 

Direksi, dalam penetapan harga transfer didasarkan pada ename atau biaya 

produksi langsung terutama yang berkaitan dengan kegiatan penyadapan dan 

angkutan getah pinus. Dengan demikian .seberapapun besarnya getah pinus 

yang dihasilkan tidak mempengaruhi profitabilitas yang rnerupakan ukuran 

prestasi KPH atau Administratur. 

Atas dasar alasan tersebut .untuk meningkat pGdukti~itas serta .:. 

meningkatkan kemarnpuan perusahaan meraih keuntungan (profitabilitas) pada 

perusahaan multidivisi, diperlukan pemisahan kegiatan operasional dan biaya 

berdasarkan segmen kegiatan utamanya adalah penting dan merupakan suatu 

keharusan. .Dengan kebijakan otonorni dan desentralisasi kegiatan usaha akan 

mernperrnudah manajemen melakukan pengendalian, pen&wasan maupun 

penilaian terhadap prestasi kerja masing-masing manajernya. Apabila 

perusahaan rnengalami penurunan kinerja maka manajemen akan dengan 

mudah dan cepat melakukan evaluasi dan mengetahui divisi mana yang 

rnenyebabkan turunnya kinerja perusahaan perusahaan, sebaliknya apabila 

kinerja perusahaan mengalami kenaikan maka manajemen perusahaan akan 

dengan mudah rnengetahui divisi telah mernberi kontribusi terbesar, sehingga 

penilaian prestasi kerja masing-masing manajer divisi dapat dilakukan secara 
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berkeadalian, demikian juga dalam pemberian penghargaan (reward) maupun 

sanksi (punishment). 

Pada perusahaan yang setiap divisinya dinyatakan seljigai pusat laba 

(profit ?en&), maka to1o.k ukur pengendali divisinya didasarkan pada tingkat . . 

pengembalian asset (ROA) . dirnana tingkat pengembalian diukur dengan laba 

operasi atau laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) (Weston dab Brigham. 1998). 

Selanjutnya Weston dan  righ ham (1998) mengemukakan bahwa tingkat 

perolehan laba masing-masing divisi sangat dipengaruh oleh faktor-faktor 

sebagai berikut : (1) penyusutan, (2) nilai buku aktiva, (3)' pen.etapan harga 

transfer, (4) periode waktu praoperasi, dan (5) keadaan industri. Dari kelima 

faktor tersebut penetapan harga transfer merupakan faktor yang paling dapat 

mernberi gambaran terhadap kinerja divisi, semakin efisien suatu divisi maka 

akan rnemperoleh saldo yang terting& dari harga transfer dan biaya produksi 

divisi tersebut. 

Berdasarkan alasan di atas maka pengkajian penetapan harga transfer pada 

perusahaan multidivisi menjadi sangat penting, untuk rnemperoleh penetapan 

harga transfer antar divisi yang paling adil dan tidak merugikan salah satu divisi 

yang ada. 

B. Rumusan Masalah 

Profitabilitas suatu perusahaan multidivisi sangat dipengaruhi oleh 

profitabilitas dari masing-masing divisi atau Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 

yang dimiliki. Tidak terkecuali Perum Perhutani Unit Ill Jawa Barat. Profitabilitas 

Perurn Perhutani Unit Ill Jawa Barat sangat berkaitan dengan tingkat efisiensi 

dan produktivitas yang dapat dicapai oleh KPH yang ada. Demikian juga 

besarnya kontribusi laba pengelolaan gondorukem dan terpentin terhadap 

keuntungan Perum Perhutani Unit Ill Jawa Barat secara keseluruhan sangat 
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ditentukan oleh tingkat efisiensi dan produktivitas dari PGT Sindangwangi dan 

PT. Maruha Karya Sari serta 12 (duabela) KPH Penghasil getah pinus. Oleh 

karena itu sinkronisasi dan keserasian kerja antara PGT Sindangwangi dan KPH .. 
penghisil getah pinus rnenjadi faktor penentu dalarn optirnalisasi biaya produksi, 

Kekurangan pasokin getah pinus akan rnengakibatkan pabrik' tidak beroperasi 

pada kapasitas penuh, sebaliknya kelebihan pasokan rnengakibatkan pabrik 

rnengeluarkan biaya tarnbahan untuk biaya gudang dan pengaturannya, bahkan 

getah pinus yang dikirim ditolak pabrik akibatnya divisi penghasil getah akan 

rnengalarni kerugian. Untuk rnengantisipasi terjadinya perrnasalah tersebut 

diperlukan pengaturan yang baik dan rnengakornodir secara baik kepentingan 

PGT Sindangwangi rnaupun KPH pernasok getah pinus, disarnping itu perlu 

adanya penetapan standar penilaian prestasi kerja yang adil dan transparan 

karena transparansi dan keadilan dalarn penilaian kinerja KPH dapat rnernacu 

peningkatan.efisiensi dan produktivitas 

Penetapan harga transfer yang terlalu rendah akan rnerugikan divisi penjual 

yaitu KPH penghasil getah. Kondisi ini dapat rnengakibatkan 

AdrninistraturIKepala Kesatuan Pernangkuan Hutan (KKPH) kehilangan rnotivasi 

untuk bekerja dengan baik dan kegiatannya dilakukan hanya untuk rnernenuhi 

kewajiban Kepala Unit atau Direksi saja. Kendurnya rnotivasi KKPH penghasil 

getah pinus untuk rnelakukan pekerjaannya dengan baik, akan rnengakibatkan 

turunnya produktifitas dan akhirnya rnengakibatkan profitaljilitas perusahan 

menjadi tidak rnaksirnal. Sebaliknya apabila penetapan harga transfer terlalu 

tinggi akan rnerugikan Pabrik Gondorukern dan terpentin (PGT) dan 

mengakibatkan produktivitas dan kualitas produk PGT rnenurun dan yang 

akhirnya daya saing produk gondorukern dan terpentin yang dihasilkan kurang 

rnarnpu bersaing di pasar 
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Atas dasar permasalahan tersebut maka penelitian atau pengkajian tentang 

penetapan harga transfer getah pinus dari Kesatuan Pemangkuan Hutan 

penghasil getah pinus ke PGT Sindangwangi maupun PT. Ma'ruha Karya Sari. . . _. 

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, beberapa pertanyaan yang diharapkan 

dapat dijawab dari penelitian ini antara lain : 

1. Berapa besar harga transfer getah pinus yang paling tepat da'n memberi rasa 

keadilan bagi divisi pembeli maupun penjual. 

2. Bagaimana pengaruh perubahan harga transfer terhaaap profitabilitas 

masing-masing KPH penghasil getah pinus , yang ditunjukkan dengan 

perbandingan atara biaya pembinaan hutan dan pemeliharsan tanaman 

pinus dengan pendapatan harga transfer. 

3. Strategi atau langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh diambil oleh 

masing-masing KPH maupun perusahaan secara keseluruhan untuk 

mengatasi dan memanfaatkan perubahan penetapan harga transfer 

tersebut. 

C .  Tujuan dan Manfaat Geladikarya 

1. Tujuan Geladikarya 

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam pelaksanan geladikarya ini adalah : 

1.1. Mengevaluasi penetapan harga transfer getah pinus dari pusat laba 

(profit centre) penjualan atau Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 

penghasil getah pinus dengan pabrik gondorukem dan terpentin 

(PGT) Sindangwangi sebagai penerima transfer getah'pinus . 

1.2 Merekomendasikan metode perhitungan penetapan harga transfer 

yang menguntungkan dan dapat diterima kedua belah pihak , 
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sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengukuran piofitabilitas 

dan prestasi kerja KPH yang bersangkutan. 

1.3 Memberi informasi yang dapat digunakan. sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan untuk menjual getah pinus 

yang 'dihasilkan maupun membeli getah dari .sumber lain di luar 

perusahaan, bila terjadi kekurangan maupun kekurangan pasokan 

. .getah pinus. 
.. 

1.4 Merekomendasikan penilaian kinerja dan prestasi kerja Kesatuan 

Pemangkuan Hutan (KPH) di Unit Ill Jawa Barat, terutama bagi KPH 

penghasil getah pinus. 

2. Manfaat Geladikarya 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan geladikarya 

ini adalah : 

2.1. skbagai masukan bagi manajemen Perum Perhutani Unit Ill Jawa 

Barat dalam pengambilan keputusan pengembangan pabrik 

gondorukem dan terpentin serta intensifikasi pemanfaatan getah 

pinus dalam rangka untuk meningkatkan profitabilitas. 

2.2. Masukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas masing-masing 

pusat laba, dengan adanya penilaian prestasi kerja yang baik dan 

berkeadilan. 

2.3. Masukan bagi peningkatan profitabilitas masing-masing pusat laba 

dan dalam rangka meningkatkan perolehan laba Perum Perhutani 

Unit Ill Jawa Barat. 

2.4. Menambah wacana dan perbendaraan pengetahuan manajerial 

terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus akuntansi manajerial 

bagi peserta Magister Manajemen Agribisnis lnstitut Pertanian 

Bogor. 
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D. Ruang Lingkup Geladikarya 

Adapun ruang lingkup geladikarya ini adalah studi kasus,. yang dilakukan 

di Perum Perhutani Unit Ill Jawa Barat, khususnya yang berkaitan dengan proses 

transfer getah Pinus dari Kesatuan Pemangkuan Hutan IKPH) penghasil getah 

pinus antara lain; KPH Bogor, KPH Sukabumi dan KPH, Cianjur, ke pabrik 
. . 

godorukem dan terpentin (PGT) Sindangwangi di Nagreg'KPH Bandung Utara. 
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