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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan didirikan dengan orientasi memperoleh laba yang maksimal agar

dapat bertahan dalam persaingan maka perlu diterapkan kebijakan-kebijakan dalam

menciptakan strategi untuk merebut pasar. Salah satu caranya adalah dengan

menekan harga pokok produksi tanpa mengurangi mutu atau kualitas produk yang

dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghitung dan mengalokasikan

harga pokok produksi tersebut secara layak dan tepat.

Harga pokok produksi merupakan salah satu informasi penting yang

digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, perencanaan laba,

pengendalian biaya, penyusunan anggaran dan sebagainya. Oleh sebab itu

perhitungan harga pokok produksi yang tepat menjadi sangat penting. Kesalahan

dalam perhitungan harga pokok produksi dapat memberikan pengaruh terhadap

keputusan yang diambil pihak manajemen.

Kesalahan dalam perhitungan harga pokok produksi menyebabkan harga

pokok produksi terlalu tinggi atau rendah. Jika harga pokok produksi terlalu tinggi

dan digunakan sebagai dasar harga jual produk akan mengakibatkan barang tidak laku

dijual karena tidak mampu bersaing dipasaran. Sebaliknya, jika perhitungan harga

pokok produksi terlalu rendah akan dapat merugikan perusahaan karena laba yang

tercantum dalam laporan laba rugi terlalu besar sebab tidak menggambarkan laba

yang sebenarnya terjadi.
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Ada tiga unsur yang terdapat dalam biaya produksi, pertama bahan baku

langsung (direct materials) yaitu semua pengorbanan yang dikeluarkan untuk

memperoleh bahan hingga siap digunakan dalam   proses produksi. Kedua biaya

tenaga kerja langsung (direct labour) yaitu semua biaya tenaga kerja yang secara

langsung ikut serta memproduksi barang jadi, yang jasanya dapat diusut secara

langsung kepada produk dan upahnya merupakan bagian yang besar dalam

memproduksi produk. Ketiga biaya overhead pabrik (factory overhead) merupakan

biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang sulit di

identifikasi secara langsung kepada produk.

Menurut Carter (2009.:124) ada dua metode yang digunakan dalam

perhitungan harga pokok produksi yang mana kedua metode ini dipengaruhi oleh cara

pengolahan produk. Pertama untuk perusahaan yang mengolah produknya secara

terus menerus dan massa melalui satu atau lebih departemen produksi maka metode

yang digunakan adalah metode harga pokok proses  (Process cost method).Metode

harga pokok proses yaitu biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama

jangka waktu tertentu dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi

total biaya produksi dalam proses tertentu, selama periode tertentu, dengan jumlah

satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang

bersangkutan. Kedua pada perusahaan yang melakukan produksi berdasarkan

pesanan, mengumpulkan harga pokok produksinya menggunakan metode harga

pokok pesanan (job order cost method). Dalam metode ini biaya-biaya produksi
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dikumpulkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan

yang bersangkutan.

Dalam perusahaan perkebunan sebagian besar asetnya terdiri dari tanaman

yang akan digunakan dalam operasi perusahaannya. Aset tanaman ini terdiri tanaman

belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM). Tanaman belum

menghasilkan (TBM) merupakan tanaman yang masih dalam proses pemeliharaan

dan belum menghasilkan serta berproduksi.

PT Surya Agrolika Reksa adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam

pengolahan tandan buah segar sawit menjadi minyak kelapa sawit. Aktivitas

perusahaan menggunakan 2 (dua) divisi yaitu divisi kebun dan divisi pabrik. Divisi

kebun merupakan penghasil bahan baku untuk di proses pada divisi pabrik. Divisi

kebun menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang akan diolah menjadi Crude

Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK). Crude Palm Oil (CPO) adalah minyak kelapa

sawit mentah atau minyak nabati berwarna jingga kemerah-merahan yang diperoleh

dari proses pengempaan(Ektrasi) daging buah tanaman kelapa sawit. Kernel (palm

kernel)adalah biji sawit atau inti sawit . Tandan Buah Segar (TBS) diperoleh dari

tanaman menghasilkan. Sebelum tanaman tersebut menghasilkan, terlebih dahulu

tanaman tersebut digolongkan kedalam tanaman belum menghasilkan.

Pada divisi pabrik, proses produksi dilakukan secara terus menerus (massa)

melalui satu departemen yaitu departemen produksi CPO dan PK. Bahan baku yang

diolah pada departemen produksi diperoleh dari divisi kebun, namun divisi kebun

tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan produksi, maka dari itu, selain bahan



4

baku dari divisi kebun, perusahaan juga memperoleh bahan baku yang berasal dari

luar perusahaan.

Biaya bahan baku merupakan faktor utama dalam proses produksi. Biaya

bahan baku yang dikorbankan PT.Surya Agrolika Reksa tahun 2012 sebesar Rp.

20.885.060.145,- (lihat lampiran Harga Pokok Produksi ). Biaya bahan baku ini,

diperoleh dari dua sumber yaitu dari kebun sendiri sebanyak 8.927.000 Kg (Lihat

lampiran Bahan Baku Sawit ). Sedangkan dari luar sebanyak 11.628.950 Kg (Lihat

lempiran Bahan Baku Sawit ). Perolehan bahan baku dari kebun sendiri dimulai dari

tanaman belum menghasilkan hingga tanaman menghasilkan. Seluruh biaya yang

dikeluarkan dalam proses penanaman hingga menjadi tanaman menghasilkan dicatat

sebagai harga pokok perolehan. Untuk harga pokok TBS dari kebun sendiri, seluruh

biaya yang telah dikeluarkan termasuk biaya penyusutan tanaman menghasilkan dan

biaya dalam proses panen hingga TBS sampai digudang dicatat kedalam harga pokok

perolehan.

Pada penyajian laporan keuangan PT Surya Agrolika Reksa, khususnya pada

laporan harga pokok produksi terdapat  masalah sebagai berikut:

Pertama perusahaan dalam menghitung harga pokok produksi, tidak mencatat

biaya angkut pembelian sawit kedalam harga pokok bahan baku. Biaya angkut

pembelian sawit sebesar Rp. 365.756.680,- (Lihat lampiran Laporan Laba rugi ).

diklasifikasikan perusahaan sebagai biaya operasi. Dalam PSAK (2009:14,10)

disebutkan bahwa biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak

lainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh entitas kepada otoritas
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pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara

langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon

dagang, rabat dan hal lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya

pembelian. Seharusnya biaya pembelian sawit diklasifikasikan kedalam laporan harga

pokok produksi bukan diklasifikasikan dalam laporan laba/rugi, akibat kesalahan

pencatatan laporan harga pokok produksi terlalu rendah.

Kedua perusahaan dalam menentukan harga pokok produksi tidak

melakuakan perhitungan secara tepat. Hal itu dapat dilihat dari biaya panen sebesar

Rp. 1.587.695.900,- (Lihat lampiran laporan laba/rugi ) kedalam biaya operasi. Biaya

panen  merupakan biaya yang diperlukan untuk memanen dan mengumpulkan

Tandan Buah Segar (TBS) dari kebun milik perusahaan sampai tempat pengumpulan

hasil. Seharusnya biaya panen dimasukan kedalam biaya bahan baku, dan akibat

kesalahan pencatat tersebut biaya bahan baku terlalu rendah di laporan harga pokok

produksi.

Ketiga perusahaan juga mencatat biaya pemupukan sebesar

RP.2.451.258.750,- (Lihat lampiran laporan laba/rugi ) kedalam biaya operasi. Biaya

pemupukan merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai proses memupuk

sawit kebun milik perusahaan. Seharusnya biaya tersebut tidak dimasukan kedalam

laporan laba rugi tetapi dimasukan kedalam laporan harga pokok produksi khusunya

di biaya bahan baku, akibat kesalahan pencatatan tersebut laporan laba rugi terlalu

tinggi.
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Kemudian permasalahan yang kempat ditemukan adalah biaya pemeliharaan

sebesar RP.1.545.125.650, (Lihat lampiran laporan laba/rugi ) dicatat kedalam biaya

Operasi. Biaya pemeliharaan seharusnya tidak dihubungkan dengan kegiatan operasi

perusahaan, biaya pemeliharaan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan

tanaman mengahsilkan atau tanaman belum menghasilkan. Seharusnya biaya ini

dimasukan kedalam biaya bahan baku dilaporan harrga pokok produksi, akibat

kesalahan pencatatan  laporan harga pokok produksi terlalu rendah.

Kelima perusahaan membebankan biaya produksi tidak langsung sebesar Rp.

3.562.060.290,- yang terdiri atas biaya bahan bakar, premi jamsostek, minyak

pelumas, biaya perawatan bangunan, biaya perawatan mesin atau suku cadang, upah

CPO, penyusutan mesin tanki dan bangunan. Perusahaan dalam menghitung biaya

produksi tidak langsung, mengklasifikasikan biaya upah CPO sebesar

Rp.102.451.500,- kedalam biaya produksi tidak langsung seharusnya biaya tersebut

digolongkan ke dalam biaya tenaga kerja. Upah CPO merupakan upah tenaga kerja

bagian produksi yang bertugas untuk mentransfer bahan jadi ke tanki gudang

penyimpanan.Dalam PSAK (2009:14,18) disebutkan bahwa sepanjang persediaan

jasa memiliki persediaan, mereka mengukur persediaan tersebut pada biaya

produksinya. Biaya persediaan tersebut terutama meliputi biaya tenaga kerja dan

biaya personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa, termasuk

personalia penyelia, dan overhead yang dapat diatribusikan. Biaya tenaga kerja dan

biaya lainnya yang terikat dengan personalia penjualan dan administrasi umum tidak

termasuk sebagai persediaan tetapi diakui sebagai beban pada periode terjadinya.
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Berdasarkan dari uraian yang telah di kemukakan diatas dan dikaitkan dengan

masalah yang dijumpai, menarik untuk diteliti. Penelitian ini membandingkan

permasalahan yang ada didalam perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan

(SAK) dengan judul: “Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Crumb Palm

Oil (CPO) dan Karnel Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Surya Agrolika Reksa.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka

selanjutnya dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

“Apakah perhitungan harga pokok produksi minyak kelapa sawit pada PT

Surya Agrolika Reksa telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

No. 14 tahun 2009?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan harga

pokok produksi minyak kelapa sawit pada PT. Surya Agrolika Reksa telah sesuai

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.14tahun 2009.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis

mengenai bagaimana kalkulasi biaya produksi pada perusahaan minyak

kelapa sawit.

2. Bagi pihak manajemen perusahaan, diharapkan bisa berguna sebagai bahan

masukan, pertimbangan, dan evaluasi dalam penentuan kalkulasi biaya

produksi minyak kelapa sawit.
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3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan  penelitian dalam bidang

yang sama, dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian yang lebih

sempurna dimasa yang akan datang.

D. Metode penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Surya Agrolika Reksa beralamat di desa

Beringin jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupten Kuantan Singingi.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung

dengan bagian akuntansi mengenai kebijakan dalam penentuan harga

pokok produksi.

b. Data skunder yaitu merupakan data yang telah diolah oleh perusahaan

berupa laporan keuangan seperti laporan laba rugi perusahaan, neraca

dan laporan harga pokok produksi yang diperoleh dari bagian

akuntansi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara. Metode

wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan

pihak yang ada hubungannya dengan penulisan ini yaitu pihak pimpinan dan bagian

akuntansi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data skunder.
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4. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis

deskriptif yaitu menguraikan suatu keadaan yang terjadi kemudian menganilisis data

tersebut berdasarkan teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas

kemudian diambil suatu kesimpulan.

5. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan secara garis besar batas dan luasnya penulisan,

penelitian ini dibagi menjadi V (lima) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan akan dijelaskan secara garis besar mengenai latar

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

metode yang akan digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan landasan-landasan teori

mengenai pengertian akuntansi , pengertian harga pokok produksi,

elemen biaya produksi, metode pengumpulan harga pokok produksi,

pencatatan biaya produksi dan laporan harga pokok produksi.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Merupakan bab tentang gambaran umum perusahaan yang mencakup

latar belakang perusahaan, struktur organisasi serta jenis usaha dan

kegiatan perusahaan.
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BAB IV : HASIL PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas hasil penelitian.Bab ini mengemukakan

hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi analisis perhitungan

harga pokok produksi Crumb Palm Oil (CPO) dan Kernel.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran

yang dapat diberikan untuk perbaikan-perbaikan dimasa yang akan

datang.


