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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah  

Setiap perusahaan baik itu perusahaan jasa, perdagangan dan industri berusaha 

agar tetap hidup dan berkembang. Untuk dapat hidup dan berkembang, perusahaan 

harus ditunjang dengan laba yang diperoleh dari usahanya. Keberhasilan suatu 

perusahaan adalah sangat ditentukan dari kecematan atas kemampuan pimpinan 

dalam pengelolaan perusahaan. Suatu perusahaan yang baik dalam rangka pencapaian 

tujuan memerlukan pedoman, yang menjadi pedoman itu adalah bagaimana pimpinan 

dapat menentukan harga pokok yang dihasilkan dapat dijangka oleh konsumen. 

Secara umum tujuan suatu perusahaan didirikan adalah untuk menghasilkan laba 

semaksimal mungkin. Untuk mewujudkannya, biasanya perusahaan menempuh jalan 

dengan berbagai cara antara lain untuk meningkatkan volume penjualan, mengurangi 

dana yang tidak produktif serta menciptakan sistem akuntansi yang dapat mengawasi 

dan menjaga kekayaan perusahaan. 

Secara garis besar proses produksi suatu produk dapat dibagi menjadi dua macam, 

yaitu proses produksi atas dasar pesanan dan proses produksi secara massa atau terus 

menerus. Perusahaan yang berproduksi atas dasar pesanan melaksanakan pengolahan 

produknya atas dasar pesanan yang diterima dari pihak luar, sedangkan perusahaan 
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yang berproduksi secara massa melaksanakan pengolahan produknya untuk 

memenuhi persediaan gudang. 

Proses produksi yang digunakan di PTPN V adalah proses produksi secara massa 

atau terus menerus. Dimana untuk menghasilkan CPO dan Karnel perusahaan 

membutuhkan bahan baku, yaitu Tandan Buah Segar (TBS), perusahaan mendapatkan 

bahan baku dari Kebun PTPN-V sendiri serta Kerjasama dengan masyarakat setempat 

melalui program Perkebunan Inti Rakyat (PIR), dimana penduduk menanam kelapa 

sawit dan hasilnya kemudian dibeli PTPN-V. Dan diproses dipabrik kelapa sawit 

milik peusahaan sendiri. 

Biaya produksi merupakan biaya yang perlu dilakukan  pengawasan dan 

pengendalian oleh perusahaan, karena biaya produksi ini biasanyan relatif lebih besar 

dibandingkan biaya-biaya lain. Untuk itu biaya tersebut perlu dilakukan pengawasan 

dan pengendalian supaya biaya produksi ini dapat ditekan agar perusahaan dapat 

mencapai laba maksimum. 

Salah satu cara untuk mengendalikan dan menekankan biaya produksi adalah 

perlu kebijakan manajemen untuk menetapkan suatu biaya produksi yang meliputi 

beberapa prosedur yang mulai dari proses pencatatan bahan baku sampai dengan 

pencatatan biaya overhead pabrik yang dikorbankan. Hal ini sangat penting bagi 

pimpinan perusahaan, dengan adanya akuntansi biaya produksi, maka pimpinanan 
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perusahaan akan dapat menentukan kebijaksanaan yang akan dilakukan dalam 

menjalankan kebijakan aktivitas perusahaan. 

Elemen biaya produksi yang dapat dikendalikan diantaranya adalah biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku tersebut 

merupakan biaya yang dapat ditelusuri dalam produk jadi, biaya tenaga kerja 

merupakan proses pengubahan bahan baku menjadi barang jadi dan jasanya dapat 

ditelusuri pada produk jadi tersebut, sedangkan biaya overhead pabrik adalah biaya 

yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi atau jasa disebut biaya tidak 

langsung. 

Proses produksi adalah proses pengolahan input menjadi output. Input yang 

dimaksud adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan biaya overhead 

pabrik yang diproses menjadi produk selesai.  

Dalam perusahaan pabrikasi proses produksi dapat dilakukana melalui dua cara:  

1. Satu tahapan proses produksi  

Adalah suatu proses produksi yang dilakukan dalam pengolahan produk 

selesai melalui satu departemen atau satu tahapan proses produksi. 

2. Beberapa tahapan proses produksi  

Adalah suatu proses produksi yang dilakukan dalam pengolahan produk 

selesai melalui beberapa departemen atau lebih dari satu departemen.   
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Tahapan proses produksi yang digunakan di PTPN-V adalah beberapa tahapan 

proses sebagai berikut: 

a. Proses Tanaman Kelapa Sawit (Kebun) 

Tahapan proses Tanaman yang digunakan perusahaan di PTPN-V, yaitu: 

1) Pembibitan 

2) Tahapan menanam tanaman baru (TB) 

3) Tahapan tanaman belum menghasilkan (TBM) 

4) Tahapan tanaman menghasilkan (TM) 

5) Tahapan tanaman ulang (TU) 

b. Proses Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) 

Dimana proses pembuatan minyak dipabrik melewati banyak tahapan dan 

alur proses pabrik kelapa sawit. Proses pengolahan industri kelapa sawit 

sampai menjadi minyak kelapa sawit (CPO) terdiri dari beberapa tahapan 

yang dimulai dari: 

1) Jembatan timbang 

2) Penyortiran TBS 

3) Pengumpulan TBS (Loading Ramp) 

4) Proses perebusan buah sawit (sterilizer) 

5) Proses penebah (Presser) 

6) Proses pemurnian minyak (Clarifikasi) 
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7) Proses pengolahan biji (Kernel Plant) 

Salah satu permasalahan penting dalam perusahaan  industri adalah masalah 

penentuan harga pokok produksi, karena harga pokok produksi merupakan suatu 

pedoman guna menentukan harga pokok penjualan. Dengan adanya berbagai masalah 

dalam penentuan harga pokok produksi diperlukan suatu informasi yang tepat untuk 

memecahkan masalah tersebut. 

Secara umum yang dimaksud dengan biaya produksi adalah biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengelolah bahan baku menjadi produk jadi yang 

siap untuk dipasarkan. Secara umum ada dua cara pengumpulan biaya produksi yaitu 

metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Harga pokok pesanan 

adalah penentuan harga pokok produksi dimana biaya-biaya produksi dikumpulkan 

untuk setiap pesanan. pengolahan produk akan dimulai setelah datangnya ada 

pesanan. Sedangkan harga pokok proses adalah penentuan harga pokok produksi 

dimana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu. Pada 

metode harga pokok proses perusahaan menghasilkan produk yang homongen,                    

bentuk produk bersifat standar dan tidak tergantung spesifikasi yang diminta pembeli.  

Pengumpulan biaya produksi yang digunakan di PTPN V adalah metode harga 

pokok proses sebagai berikut: 

a. Produktivitas Tanaman (Rp/Ha) 
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Adalah perhitungan biaya untuk menentukan tarif biaya tanaman perhektar 

dengan perhitungan jumlah biaya di bagi dengan jumlah hektar (Rp/Hektar). 

b. Harga Pokok Produksi Tanaman (HPP Tanaman) 

Adalah perhitungan biaya untuk menentukan tarif biaya produksi  dengan 

perhitungan jumlah biaya di bagi dengan jumlah produksi (Rp/Kg TBS). 

c. Harga Pokok Pengolahan (HPP.Olah) 

Adalah perhitungan biaya untuk menentukan tarif  biaya olah produksi  

dengan perhitungan jumlah biaya pengolahan di bagi dengan jumlah 

produksi pabrik (Rp/Kg Minyak+Kernel). 

d. Harga Pokok Penjualan 

Harga pokok penjualan meliputi biaya angkutan produksi serta pemasaran 

produksi baik lokal maupun eksport. 

Harga penjualan meliputi = Harga pokok produksi tanaman (Rp/Kg TBS) + 

Harga pokok pengolahan (Rp/Kg CPO+Kernel)  

e. Harga Produk Siap Jual (FOB) 

Harga pokok produksi tanaman (HPP Tanaman) + Harga pokok pengolahan 

(HPP.Olah) + Harga pokok penjualan + Biaya pemasaran  

Harga pokok produksi meliputi biaya yang dikorbankan untuk memproses bahan 

baku, barang setengah jadi, dan barang jadi untuk siap dijual. Unsur yang menjadi 

barang dari harga pokok produksi ini adalah: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, 
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dan biaya overhead pabrik. Ketiga komponen unsur biaya produksi ini merupakan 

satu kesatuan biaya produksi yang sangat diperhatikan, karena biaya ini akan menjadi 

unsur harga pokok produksi selesai atau produk jadi. 

Penekanan harga pokok produksi merupakan salah satu pilihan yang sangat baik. 

Kita dapat memproleh laba yang besar tanpa menaikkan harga jual produk, melainkan 

dengan melakukan pengawasan intern yang baik dan efektif terhadap biaya-biaya 

yang dikeluarkan dalam proses produksi. Kesalahan dalam perhitungan  harga 

produksi dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan yang akan diambil. 

PT.Perkebunan Nusantara V merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

perkebunan, salah satu diantaranya adalah Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Produk yang 

diproduksi di PKS PTPN V yaitu: CPO dan Karnel. CPO dan Kernel merupakan 

bahan baku industri hilir seperti pabrik kosmetik dan penggolahan minyak goreng 

yang siap di pasarkan lokal maupun ekspor. 

Ada permasalahan yang ditemui pada laporan keuangan PT.Perkebunan 

Nusantara V terkait dengan akuntansi biaya produksi, yaitu: 

Permasalahan yang peneliti temukan adalah perusahaan mencatat unsur biaya 

produksi langsung sebesar Rp.3.708.150.559.338, dimana unsur biaya tersebut terdiri 

dari: biaya produksi kebun inti sebesar Rp.1.437.385.854.674, biaya produksi kebun 

plasma sebesar Rp.771.117.558.065, dan biaya produksi kebun pihak ke-III sebesar 

Rp. 1.499.647.146.599. Dari unsur ketiga biaya tersebut terdapat unsur biaya bahan 
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baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, dalam hal ini 

perusahaan belum melakukan pencatatan dengan cara memisahkan biaya berdasarkan 

elemen biaya yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead pabrik. Sedangkan menurut PSAK No.14 tahun 2009, biaya konversi 

pada umumnya mencakup biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan unit yang 

diproduksi, seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik. Sehingga akan memudahkan manajemen dalam pengambilan 

keputusan yang benar  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan judul: “ANALISIS AKUNTANSI BIAYA PRODUKSI PADA 

PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V PEKANBARU” (Studi Kasus pada 

PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru)”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut ”Apakah penerapan akuntansi biaya produksi 

pada PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK No.14 tahun 

2009”. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  
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Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui apakah penerapan Akuntansi Biaya Produksi yang diterapkan di 

PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK No.14 tahun 2009. 

2. Manfaat Penelitian  

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah: 

a. Bagi penulis, sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan 

memperluas wawasan mengenai akuntansi khususnya perlakuan akuntansi 

biaya produksi pada PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru dan 

membandingkannya dengan teori-teori yang telah penulis peroleh di 

bangku perkuliahan. 

b. Bagi PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru, dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan menyempurnakan 

kekurangan yang mungkin ada di dalam perusahaan ini mengenai biaya 

produksi. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, Sebagai bahan informasi bagi penulis lainnya 

yang ingin membahas masalah ini dimasa yang akan datang. 

D. Metode Penelitian  

1. Lokasi  Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian ini pada PT.Perkebunan Nusantara V 

Pekanbaru (PTPN V) yang merupakan kantor pusat perusahaan dengan unit-unit 
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usaha yang tersebar diberbagai kabupaten di Provinsi Riau, yang beralamat di 

Jl.Rambutan No. 43 Pekanbaru. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Untuk mendukung penelitian ini diperlukan beberapa jenis data beserta 

sumbernya, sebagai pedoman peneliti menggunakan jenis dan data yang 

digunakan sebagai pedoman dalam penulisan tugas akhir ini adalah:  

a. Data primer  

Yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari PT.Perkebunan 

Nusantar V (PTPNV) dalam bentuk baku dan masih membutuhkan 

pengolahan labih lanjut, guna mengetahui dan mempelajari sistem yang 

berlaku. 

b. Data sekunder  

Yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang sudah 

jadi seperti sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi, laporan 

keuangan perusahaan dan data yang diperoleh dari buku perpustakaan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara / interview: Penulis melakukan tanya jawab langsung  dengan 

pengawai maupun kepala bagian Keuangan bagian Sub.Pelaporan 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, 

diantaranya mengenai kebijakan operasional-operasional perusahaan serta 
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kebijakan dibidang akuntansi, khususnya di bidang akuntansi biaya 

produksi. 

b. Dokumentasi: Penulis mengumpulkan data-data perusahaan mengenai hal-

hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, diantaranya laporan 

keuangan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, aktivitas perusahaan 

dan dokumen mengenai sejarah singkat berdirinya perusahaann. 

E. Sistematika Penulisan  

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, akan dibahas empat bab yang terdiri dari: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Merupakan bab gambaran umum perusahaan yang yang berisi tentang 

sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi,dan aktivitas perusahaan. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Merupakan bab tinjauan teori dan tinjauan praktek. Pada bab ini penulis 

akan mengemukakan tentang teori-teori yang sehubungan dengan judul 

penelitian. Dan hasil penelitian dan pembahasan yang ditemui selama 
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penelitian yang berkaitan dengan akuntansi biaya produksi dibandingkan 

dengan standar akuntansi keuangan. 

BAB IV : PENUTUP 

Merupakan bab penutup dari penulisan, yang  berisikan kesimpulan 

penulis dari penelitian dan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi 

perusahaan.  


