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ABSTRAK

PENGARUH BIAYA PRODUKSI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)
TERHADAP  ANGGARAN PENYEDIAAN BAHAN OLAH KARET

(BOKAR) PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
UNIT USAHA BATURAJA

Oleh

Rian Arya Prasetia

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perkembangan biaya produksi karet
remah, (2) mengetahui perkembangan anggaran penyediaan bahan olah karet, (3)
mengetahui pengaruh biaya produksi karet remah, biaya pembelian bahan baku
dan hasil produksi karet remah terhadap anggaran penyediaan pembelian bokar.
Penelitian ini menggunakan data skunder yang berasal dari perusahaan sebagai
subjek penelitian, yang menjadi subjek penelitian ini yaitu PT Perkebunan
Nusantara VII Unit Usaha Baturaja.. Analisis data yang digunakan adalah analisis
deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, (1)
jumlah biaya produksi yang berfluktuatif setiap tahunnya, dari 2012 - 2014 biaya
terbesar diperoleh pada tahun 2013 dan mengalami penurunan pada tahun 2014
(2) anggaran penyediaan bokar setiap tahunnya meningkat, dari 2012 – 2014 anggaran
terbesar diperoleh pada Tahun 2014 (3) biaya produksi karet remah (biaya gaji,
tunjangan dan sosial staff, biaya pengolahan, biaya pemeliharaan mesin pabrik,
biaya pengepakan, dan biaya asuransi), biaya pembelian bahan baku dan hasil
produksi secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap
Anggaran pembelian bokar pada PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha
Baturaja.

Kata Kunci : anggaran pembelian bokar, biaya produksi



ABSTRACT

THE EFFECT OF PRODUCTION COST OF CRUMB RUBBER TOWARD
BUDGET PROVISION MATERIALSAT PTPN VII UU BATURAJA

Oleh

RianAryaPrasetia

The research aimed at (1) determining the development of the production cost of
crumb rubber, (2) determining the development of the budget provision of rubber
and (3) measuring the effect of production cost of crumb rubber, purchasing cost
of raw materials and the production of crumb rubber on budget provision (bokar)
Unit Usaha Baturaja PT Perkebunan Nusantara VII. The data analyzed with
descriptive analysis and multiple linear regression. The study concluded that,
during 2012 – 2014 the highest cost occured in 2013 and decreased in 2014.
During 2012 – 2014 the highest budget occured in 2014. The costs of crumb
rubber production, purchasing raw materials and products simultaneously
influence the bokar procurement in Unit Usaha Baturaja PT Perkebunan
Nusantara VII.

Keyword: bokar purchasing budget, costs of production
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan produsen karet alam terbesar  kedua di dunia setelah

Thailand.  Karet merupakan komoditas perkebunan yang sangat penting bagi

perekonomian nasional.  Selain sebagai sumber lapangan pekerjaan, komoditas

ini juga memberikan kontribusi yang besar sebagai salah satu sumber devisa non-

migas, pemasok bahan baku industri dan pendorong tumbuhnya sentra-sentra

ekonomi baru di wilayah-wilayah pengembangan perkebunan karet.

Menurut data International Rubber Study Group (2007), dalam kurun waktu lima

tahun terakhir,  konsumsi karet alam di dalam negeri meningkat rata-rata 10,98%

per tahun, sedangkan di pasar internasional meningkat rata-rata 4,72% per tahun.

Peningkatan harga minyak bumi yang sangat tajam di pasar internasional,

menyebabkan permintaan terhadap karet alam naik pesat.  Hal ini disebabkan

karena harga karet sintesis yang bahan bakunya berasal dari fraksi minyak bumi

ikut meningkat tajam.

Terkait hal tersebut, muncul prediksi akan meningkatnya permintaan karet alam

dunia dalam beberapa tahun yang akan datang.  Oleh karena itu, komoditas karet

terus dikembangkan sebagai salah satu kegiatan ekonomi utama dalam Koridor
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Ekonomi Sumatera.  Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Indonesia (MP3EI) 2011-2015, terdapat fokus utama terkait regulasi dan

kebijakan dalam pengembangan kegiatan ekonomi utama karet, yaitu peninjauan

kebijakan pemerintah tentang jenis bahan olah dan produk yang tidak boleh

diekspor, meningkatkan efisiensi rantai nilai pengolahan dan pemasaran,

meningkatkan produktivitas hulu perkebunan karet rakyat, menyusun strategi

hilirisasi industri karet, serta menyediakan kemudahan bagi investor untuk

melakukan investasi di sektor industri hilir karet dengan penyediaan informasi

disertai proses dan prosedur investasi yang jelas dan terukur (Kemenko, 2011)

Pada umumnya suatu perusahaan memiliki target atau tujuan untuk

dicapai, salah satu tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan laba yang tinggi

dengan meminimalkan pengeluaran biaya-biaya yang terjadi dalam proses

produksi. Pertumbuhan perusahaan dalam manajemen keuangan dapat diukur

dengan melihat tingkat pertumbuhan penjualan (Hadori, 2014). Laba atau rugi

sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai kinerja suatu perusahaan.

Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya.

Menurut Supriyono (2011), biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau

digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai

sebagai pengurang penghasilan. Biaya merupakan salah satu sumber informasi

yang paling penting dalam analisis strategik perusahaan. Proses penentuan dan

analisis biaya pada perusahaan dapat menggambarkan suatu kinerja perusahaan

pada masa yang akan datang.

Sebelum melakukan kegiatan produksi perusahaan terlebih dahulu menyiapkan
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faktor-faktor produksinya diantaranya adalah bahan baku yang akan diolah

menjadi produk jadi. Pembelian bahan baku ini merupakan salah satu fungsi dari

manajemen persediaan karena berkaitan dengan pengadaan barang, baik berupa

bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi.

Pada dasarnya masalah yang sering timbul dalam suatu perusahaan adalah

perencanaan biaya oleh suatu perusahaan tidak sesuai dengan apa yang terjadi

sesungguhnya (realisasi biaya). Produk yang dihasilkan (kuantitas dan kualitas)

secara hemat akan mampubersaing dan mampu mendatangkan profit,maka

diperlukan suatu alat pengendalian biaya agar tercipta efisiensi biaya-biaya

produksi (Harahap, 2008). Oleh sebab itu untuk dapat mencapai produksi yang

efisien, maka diperlukan suatu pengendalian terhadap biaya produksi yang akan

dikeluarkan. Pengendalian biaya produksi merupakan penggunaan utama dari

akuntansi dan analisis biaya produksi.

Menurut Handoko (2000), bila perusahaan menamankan terlalu banyak dananya

dalam persediaan, menyebabkan biaya penyimpanan yang berlebihan, dan

mungkin mempunyai “Opportunity Cost” (dana dapat ditanamkan dalam investasi

yang lebih menguntungkan”. Sebaliknya, bila perusahaan tidak mempunyai

persediaan yang cukup dapat mengakibatkan biaya-biaya karena kekurangan

bahan.

Salah satu sub sektor pertanian yang potensial untuk meningkatkan nilai ekspor

Indonesia adalah perkebunan. Beberapa komoditi perkebunan di Indonesia

perkembangannya terus digalakkan baik luas areal perkebunan maupun

produktifitasnya. Potensi lahan kering untuk perluasan area pertanian tanaman pangan
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dan perkebunan cukup luas yaitu mencapai 44 juta hektar yang di Kalimantan,

Sumatera, Sulawesi dan Irian Jaya (BPS Lampung, 2014).

Total luas areal tanaman karet Provinsi Lampung adalah 96.297 hektar, dengan jumlah

produksi sebanyak 54.461 ton. Dari jumlah tersebut, lebih dari 30 ribu ton karet

diekspor dan menghasilkan devisa sekitar 40 juta dollar AS atau sekitar 10 persen dari

total devisa ekspor komoditas olahan perkebunan Provinsi Lampung pada tahun 2013

(BPS Lampung, 2014).

Perkebunan karet yang didominasi oleh perkebunan karet rakyat di Provinsi Lampung

menyediakan bahan baku berupa bahan olah karet (bokar) untuk tiga buah pabrik karet

remah berbahan baku bokar yang ada dan juga sebagian dipasok ke pabrik karet di

Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi apabila dilakukan perbandingan, bokar

yang dihasilkan oleh perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta belum

mencukupi total kebutuhan bokar pabrik karet di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data kapasitas terpasang pabrik dan asumsi bahwa waktu kerja 300 hari

per tahun maka diketahui bahwa pabrik karet remah di Provinsi Lampung

membutuhkan sekitar 36.000 ton bokar per tahun sedangkan total produksi perkebunan

rakyat dan perkebunan besar swasta sekitar 35.000 ton bokar per tahun. Selain itu,

perkebunan karet rakyat seharusnya mempunyai produktivitas tinggi karena rata-rata

pemilikan lahan petani karet di Indonesia kecil. Salah satu pengolah karet remah di

Provinsi Lampung adalah PT Perkebunan Nusantara VII.

Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VII adalah salah satu Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) sektor perkebunan Indonesia. Perseroan berkantor pusat di Bandar
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Lampung, Provinsi Lampung. Wilayah operasi Perseroan tersebar di 3 propinsi yaitu

Propinsi Lampung (terdiri dari 2 Distrik dengan 10 Unit Usaha), Propinsi Sumatera

Selatan (terdiri dari 2 Distrik dengan 14 Unit Usaha), dan Propinsi Bengkulu (terdiri

dari 1 Distrik dengan 3 Unit Usaha). Salah satu unit usaha yang bergerak dibidang

perkaretan adalah unit usaha Baturaja (Annual Report PTPVII, 2014).

Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VII unit usaha Baturaja mengolah bahan

baku karet yang berasal dari petani karet (plasma) dan petani mandiri. Pembelian bahan

olah karet (bokar), penyediaan bahan baku bokar juga merupakan salah satu dari

sumber daya modal yang harus tersedia setiap saat dan perusahaan juga harus terus

mengupayakan agar tidak terjadi kekurangan bahan baku, dimana saat ini banyak

perusahaan lain yang juga membutuhkan bokar sebagai bahan baku (Annual Report

PTPVII, 2014).

Apabila perusahaan menanamkan terlalu banyak dananya dalam persediaan bokar, hal

ini akan menyebabkan biaya penyimpanan yang berlebihan dan mungkin mempunyai

peluang kerusakan biaya. Demikian pula apabila perusahaan tidak mempunyai

persediaan yang mencukupi, dapat mengakibatkan biaya-biaya dari terjadinya

kekurangan bahan (stockout cost) (Mulyadi, 2009).

PTPN VII Unit Usaha Baturaja tidak memiliki kebun inti (kebun sendiri). Sehingga

dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok produksi berupa bokar pihak PTPN VII

Unit Usaha Baturaja membeli bokar dari petani plasma dan petani mandiri. Bokar

merupakan bahan baku utama dalam proses produksi pada PTPN VII UU Baturaja.

Jika perusahaan kekurangan bahan baku maka perusahaan memiliki 2 pilihan. Pertama

meminta tambahan bokar dari PTP VII Unit Usaha lain dan tetap melakukan produksi
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atau mengirim bokar yang ada ke PTPN VII Unit Usaha lain dan tidak melakukan

proses produksi. Kedua Membeli bahan baku bokar diatas harga pokok yang telah

ditetapkan.

Jika perusahaan mengirim bokar ke PTPN VII Unit Usaha lain maka perusahaan akan

mengalami kerugian karena tidak melakukan proses produksi tetapi harus tetap

menggaji karyawan yang ada. Apabila perusahaan membeli bokar dengan harga diatas

harga pokok yang telah ditetapkan maka perusahaan juga akan mengalami kerugian.

Dalam rangka memudahkan perusahaan mencapai tujuannya, terutama untuk

memperoleh laba yang sebesar-besarnya, dibutuhkan alat sebagai pengendalian, yaitu

salah satunya adalah anggaran, sehingga apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan apa

yang telah dianggarkan atau yang telah ditetapkan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengukur pengaruh biaya

Produksi terhadap biaya anggaran pembelian bahan baku, seperti yang dilakukan oleh

Ferrier dan Lovell, (1990) dan Shaffnit, Rosen dan Paradi, (1997) yang menganalisis

pengaruh biaya yang terkait dengan produksi penjualan serta pemasaran terhadap

anggaran perusahaan yang diproksikan target yang akan dicapai serta pengalaman masa

lalu perusahaan, hasil penelitian membuktikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk

produksi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap biaya pembelian bahan

baku.

Selain itu Al-Sa’ath (2012) melakukan penelitian terhadap perusahaan Indofood

Tbk dengan periode penelitian tahun 2009-2010, variabel bebas yang diduga

sebagai Anggaran Pembelian Bahan Baku adalah Biaya Produksi yang didapat

dengan pengamatan langsung ke perusahaan serta Harga Saham per bulan. Hasil
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peneitian dengan menggunakan Alat analisis Regresi linier berganda sebagai alat

perhitungannya membuktikan bahwa variabel Biaya Produksi dan Harga Saham

per bulan memiliki Pengaruh terhadap Anggaran Biaya Pembelian Bahan Baku

PT. Indofood Tbk.

Atas dasar tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh

Biaya Produksi Karet Remah Terhadap Anggaran Penyediaan Bahan Olah Karet

(Bokar) PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Baturaja”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang

dirumuskan adalah:

1. Bagaimana perkembangan biaya produksi karet remah pada PT Perkebunan

Nusantara VII Unit Usaha Baturaja?

2. Bagaimana perkembangan penyediaan bahan olah karet pada PT Perkebunan

Nusantara VII Unit Usaha Baturaja?

3. Apakah biaya produksi karet remah, biaya pembelian bahan baku dan hasil

produksi karet remah berpengaruh terhadap penyediaan bokar pada PT

Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Baturaja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui biaya produksi karet remah pada PT Perkebunan Nusantara VII Unit

Usaha Baturaja.
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2. Mengetahui anggaran penyediaan bahan olah karet pada PT Perkebunan Nusantara

VII Unit Usaha Baturaja.

3. Mengetahui pengaruh biaya produksi karet remah, biaya pembelian bahan baku dan

hasil produksi karet remah terhadap anggaran penyediaan pembelian bokar pada

PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Baturaja.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan mengenai Pengaruh Biaya

Produksi terhadap Anggaran pembelian.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan data tambahan mengenai

Pengaruh Biaya Produksi terhadap Anggaran pembelian.



II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Tanaman Karet

Tanaman karet adalah tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 30

tahun. Habitus tanaman ini merupakan pohon dengan tinggi tanaman dapat

mencapai 15 – 20 meter. Modal utama dalam pengusahaan tanaman ini adalah

batang setinggi 2,5 sampai 3 meter dimana terdapat pembuluh latek. Oleh karena

itu fokus pengelolaan tanaman karet ini adalah bagaimana mengelola batang

tanaman ini seefisien mungkin. Deskripsi untuk pengenalan tumbuhan karet

(Hevea brasiliensis Muell. Arg) (http://balittri.litbang.pertanian.go.id, 2012).

Tanaman karet yang pertama kali ditanam di Indonesia berada di Kebun Raya

Bogor Jawa Barat. Indonesia pernah menguasai produksi karet dunia, namun saat

ini posisi Indonesia didesak oleh dua negara tetangga Malaysia dan Thailand.

Lebih dari setengah karet yang digunakan sekarang ini adalah sintetik, tetapi

beberapa juta ton karet alami masih diproduksi setiap tahun, dan masih

merupakan bahan penting bagi beberapa industri termasuk otomotif dan militer.

Menurut Nazaruddin dan Paimin (1998) klasifikasi botani tanaman karet adalah

sebagai berikut :
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Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Keluarga : Euphorbiaceae

Genus : Hevea

Spesies : Hevea brasiliensis

Tanaman karet merupakan pohon yang tumbuh tinggi dan berbatang cukup besar,

tinggi pohon dewasa mencapai 15-25 meter. Batang tanaman biasanya tumbuh

lurus dan memiliki percabangan yang tinggi diatas. Diantara kebun karet ada

beberapa kecondongan arah tumbuh tanamanya yang agak miring kearah utara.

Batang tanaman ini mengandung getah yang dikenal dengan nama lateks

( Http://id.wikipedia.org, diakses 5 Juli 2015 ).

Sesuai dengan sifat dikotilnya, akar tanaman karet merupakan akar tunggang.

Akar ini mampu menopang batang tanaman yang tumbuh tinggi dan besar. Sistem

perakaran yang bercabang pada setiap akar utamanya (Santosa, 2007).

Biji karet terdapat dalam setiap ruang buah, jadi jumlah biji biasanya ada tiga

kadang enam sesuai dengan jumlah ruang. Ukuran biji besar dengan kulit keras.

Warnaya coklat kehitaman dengan bercak-bercak berpola yang khas (Aidi dan

Daslin, 1995).

Bunga pada tajuk dengan membentuk mahkota bunga pada setiap bagian bunga

yang tumbuh. Bunga berwarna putih, rontok bila sudah membuahi, beserta

tangkainya. Bunga terdiri dari serbuk sari dan putik.
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Hasil karet biasa dimanfaatkan atau diolah menjadi beberapa produk antara lain

adalah : RSS I, RSS II, RSS III, Crumb Rubber, Lump, dan Lateks. Hasil utama

dari pohon karet adalah lateks yang dapat dijual atau diperdagangkan di

masyarakat berupa lateks segar, slab/koagulasi, ataupun sit asap/sit angin.

Selanjutnya produk-produk tersebut akan digunakan sebagai bahan baku pabrik

Crumb Rubber/Karet Remah yang menghasilkan berbagai bahan baku untuk

berbagai industri hilir seperti ban, bola, sepatu, karet, sarung tangan, baju renang,

karet gelang, mainan dari karet, dan berbagai produk hilir lainnya (Setyamidjaja,

1993).

2. Biaya Produksi

Menurut Daljono (2011) Biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang

diukur dalam satuan uang, untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan

akan memberikan keuntungan/manfaat pada saat ini atau masa yang akan datang.

Horngren (2007) mendefinisikan biaya (cost) sebagai sumber daya yang

dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu biaya

biasanya diukur dalam jumlah uang yang harus dibayarkan dalam rangka

mendapatkan barang atau jasa.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya adalah pengorbanan

sumber daya ekonomi dalam bentuk kas atau aktiva lain yang diharapkan

memberi manfaat saat ini atau dimasa yang akan datang bagi perusahaan.
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Untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi diperlukan bahan baku, tenaga

kerja dan faktor-faktor pendukung lain seperti bahan baku penolong tenaga kerja

tidak langsung dan masih banyak lagi. Semua ini tidak bisa didapatkan jika

perusahaan tidak mengeluarkan atau mengorbankan sesuatu (dalam hal ini adalah

kas perusahaan atau ekuivalennya) untuk mendapatkan semua yang dibutuhkan

untuk memproduksi produk. Kas perusahaan atau ekuivalennya yang dikeluarkan

untuk membeli bahan baku dan bahan penolong lainnya, serta untuk membayar

para tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung disebut biaya

produksi.

Biaya produksi terdiri dari dua kata yaitu biaya dan produksi, beberapa pengertian

biaya diungkapkan oleh para ahli.

Berikut adalah pengertian biaya menurut Mulyadi “Biaya adalah pengorbanan

sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau

kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu” (Mulyadi, 2009).

Berdasarkan pengertian tersebut, biaya adalah sumber daya yang diukur dalam

satuan uang yang dikorbankan, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi

untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini adalah pendapatan perusahaan.

Biaya (cost) disini berbeda dengan beban (expense), dalam laporan keuangan

biaya masuk dalam laporan harga pokok produksi (cost of goods manufacture)

yang akan digunakan sebagai penambah harga pokok penjualan (cost of goods

sold) yang selanjutnya akan mengurangi penjualan bersih sehingga didapat laba
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kotor. Sedangkan beban (expense) masuk dalam laporan rugi laba yang akan

mengurangi laba kotor sehingga didapat laba bersih.

Berikut pengertian beban (expense) menurut Simamora, (2005) adalah “Beban

adalah biaya yang terpakai (expired cost)” (Simamora, 2005) Jadi berdasarkan

pengertian di atas beban adalah biaya yang dikeluarkan atau terpakai.

Biaya merupakan pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk

dapat memperoleh balas jasa atau manfaat yang kemungkinan dapat membantu

perusahaan dalam pencapaian tujuannya baik secara langsung ataupun tidak

(Rahman, 2008)..

Sedangkan untuk definisi produksi menurut Buffa & Sarin, pengertian produksi

adalah Sistem Produksi sebagai alat yang kita gunakan untuk mengubah masukan

sumber daya guna menciptakan barang dan jasa yang berguna sebagai keluaran

(Buffa & Sarin, 2006)

Berdasarkan pengertian produksi di atas, produksi merupakan alat yang

digunakan untuk mengubah atau mengolah sumber daya menjadi produk jadi atau

jasa yang berguna. Jadi  biaya produksi adalah sumber daya yang diukur dalam

satuan uang yang dikorbankan untuk mengolah sumber daya guna menciptakan

barang dan jasa yang berguna. Sebaiknya dalam perhitungan biaya produksi

semua unsur biaya selama proses produksi harus diperhitungkan (Slamet, 2002).
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Adapun definisi biaya produksi adalah“Biaya produksi merupakan biaya-biaya

yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk

dijual” (Mulyadi, 2009).

Berdasarkan definisi biaya produksi di atas biaya produksi adalah biaya yang

dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk

dijual.

Biaya produksi merupakan salah satu unsur biaya dalam menentukan besarnya

harga jual suatu produk, sehingga pada akhirnya keuntungan perusahaan dapat

diketahui. Untuk kebanyakan produksi, ada dua macam biaya yang dapat

dibedakan yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Semakin besar biaya operasional

maka semakin sedikit laba yang akan diterima, dan sebaliknya (Pebriyanti, 2015).

Biaya dari macam pertama biasanya disebut fixed (tetap) atau overhead dan

macam yang kedua dinamakan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang

relatif tetap (konstan) dan tidak tergantung volume produksi, sedangkan biaya

tidak tetap (biaya variabel) adalah biaya yang berubah sesuai dengan besarnya

produksi, biaya yang akan bertambah atau berkurang proposional dengan volume

kegiatan. Biaya tetap terdiri dari elemen–elemen biaya: upah, penyusutan,

overhead tetap dan sebagainya, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang

jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Apabila

biaya–biaya tersebut digabungkan, dapat terjadi bahwa satu atau lebih banyak

biaya variabel akan menjadi tetap dalam hubungannya dengan yang lain (biaya

campuran). Biaya variabel diklasifikasikan menjadi biaya bahan baku, upah-
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langsung, bahan bakar, bahan penolong, bahan pengepakan dan sebagainya.

Overhead variabel terdiri dari bahan perlengkapan, pemeliharaan instalasi,

pemeliharaan bangunan dan sebagainya (Widayati, 2004).

3. Metode Perhitungan Biaya

Carter (2009) berpendapat bahwa klasifikasi biaya sangat penting untuk membuat

ikhtisar yang berarti atas dasar data biaya. Menurut Mulyadi (2009) biaya dapat

digolongkan dengan sesuatu yang dibiayai. Sesuatu yang dibiayai dapat berupa

produk atau departemen. Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai,

biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu :

1) Biaya langsung (direct cost)

Adalah biaya yang terjadi, yang penyebab satu – satunya adalah karena

adanya sesuatu yang dibiayai. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya

bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.

2) Biaya tidak langsung (indirect cost)

Adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang

dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut

dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik

(factory overhead cost).

4. Persediaan Bahan Baku

Setiap perusahaan yang memproduksi barang pasti akan membutuhkan persediaan

untuk menjalankan proses produksinya. Tanpa adanya persediaan, perusahaan

akan dihadapkan pada risiko bahwa perusahaan pada suatu waktu tidak dapat
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memenuhi keinginan pelanggan yang memerlukan atau meminta barang atau jasa

yang dihasilkan. Jadi persediaan sangat penting artinya untuk setiap perusahaan

baik perusahaan yang menghasilkan suatu barang atau jasa.

Pengertian persediaan menurut Sofjan (2004) adalah: ”Suatu aktiva yang meliputi

barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode

usaha yang normal, atau persediaan barang-barang yang masih dalam

pengerjaan/proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu

penggunaanya dalam suatu proses produksi.

Dapat dijelaskan bahwa persediaan merupakan suatu aktiva yang berupa barang-

barang milik perusahaan yang tersedia untuk dijual, masih dalam proses produksi

atau akan dipergunakan untuk produksi barang-barang jadi dalam rangka

menjalankan kegiatan suatu usaha.

Pengelompokan persediaan ditinjau dari fungsinya menurut Sofjan (2004) adalah

sebagai berikut:

1) Batch Stock (Lot Size Inventory)

Persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-

bahan/ barang-barang dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah

yang dibutuhkan pada saat itu. Jadi pembelian yang dilakukan untuk

jumlah besar, sedang penggunaan atau pengeluaran dalam jumlah kecil.

Terjadinya persediaan karena pengadaan bahan/barang dilakukan lebih

banyak daripada yang dibutuhkan.
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2) Fluctuation Stock

Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan

konsumen yang tidak dapat diramalkan. Perusahaan mengadakan

persediaan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen, apabila tingkat

permintaan menunjukkan keadaan yang tidak beraturan atau tidak tetap

dan fluktuasi permintaan tidak dapat diramalkan terlebih dahulu.

3) Anticipation Stock

Persediaan yang diadakan untuk mengahadapi fluktuasi permintaan yang

dapat diramalkan, berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu

tahun dan untuk menghadapi penggunaan atau penjualan permintaan yang

meningkat. Anticipation stock dimaksudkan pula untuk menjaga

kemungkinan sukarnya diperoleh bahan-bahan sehingga tidak

mengganggu jalannya produksi atau menghindari kemacetan produksi.

Sedangkan menurut Baroto (2002) di tinjau dari fisik, persediaan dapat

dikelompokkan sebagai berikut:

1) Bahan mentah (Raw Materials)

Barang-barang berwujud seperti baja, kayu, tanah liat atau bahan-bahan

mentah yang diperoleh dari sumber-sumber alam, atau dibeli dari

pemasok, atau diolah sendiri oleh perusahaan untuk digunakan perusahaan

dalam proses produksinya sendiri.
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2) Komponen

Barang-barang yang terdiri atas bagian-bagian (parts) yang diperoleh dari

perusahaan lain atau hasil produksi sendiri untuk digunakan dalam

pembuatan barang jadi atau barang setengah jadi.

3) Barang setengah jadi (Work in Process)

Barang-barang keluaran dari tiap operasi produksi atau perakitan yang

telah memiliki bentuk lebih kompleks daripada komponen, namun masih

perlu proses lebih lanjut utnuk menjadi barang jadi.

4) Barang jadi (Finished Good)

Barang-barang yang telah selesai diproses dan siap untuk didistribusikan

ke konsumen.

5) Bahan pembantu (Supplies Material)

Barang-barang yang diperlukan dalam proses pembuatan atau perakitan

barang, namun bukan merupakan komponen barang jadi. Termasuk bahan

penolong adalah bahan bakar, pelumas, listrik dan lain-lain.

Pada prinsipnya semua perusahaan melaksanakan proses produksi akan

menyelenggarakan persediaan bahan baku untuk kelangsungan proses produksi

dalam perusahaan tersebut. menurut Ahyari (2003) Beberapa hal yang

menyangkut menyebabkan suatu perusahaan harus menyelenggarakan persediaan

bahan baku adalah sebagai berikut:

1) Bahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan proses produksi

perusahaan tersebut tidak dapat dibeli atau didatangkan secara satu persatu

dalam jumlah unit yang diperlukan perusahaan serta pada saat barang
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tersebut akan dipergunakan untuk proses produksi perusahaan tersebut.

Bahan baku tersebut pada umumnya akan dibeli dalam jumlah tertentu,

dimana jumlah tertentu ini akan dipergunakan untuk menunjang

pelaksanaan proses produksi perusahaan yang bersangkutan dalam

beberapa waktu tertentu pula. Dengan keadaan semacam ini maka bahan

baku yang sudah dibeli oleh perusahaan namun belum dipergunakan untuk

proses produksi akan masuk sebagai persediaan bahan baku dalam

perusahaan tersebut.

2) Apabila perusahaan tidak mempunyai persediaan bahan baku, sedangkan

bahan baku yang dipesan belum datang maka pelaksanaan proses produksi

dalam perusahaan tersebut akan terganggu. Ketiadaan bahan baku tersebut

akan mengakibatkan terhentinya pelaksanaan proses produksi pengadaan

bahan baku dengan cara tersebut akan membawa konsekuensi bertambah

tingginya harga beli bahan baku yang dipergunakan oleh perusahaan.

Keadaan tersebut tentunya akan membawa kerugian bagi perusahaan.

3) Untuk menghindari kekurangan bahan baku tersebut, maka suatu

perusahaan dapat menyediakan bahan baku dalam jumlah yang banyak.

Tetapi persediaan bahan baku dalam jumlah besar tersebut akan

mengakibatkan terjadinya biaya persediaan bahan yang semakian besar

pula. Besarnya biaya yang semakin besar ini berarti akan mengurangi

keuntungan perusahaan. Disamping itu, resiko kerusakan bahan juga akan

bertambah besar apabila persediaan bahan bakunya besar.
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Pada umumnya penggunaan bahan baku didasarkan pada anggapan bahwa setiap

bulan selalu sama, sehingga secara berangsur-angsur akan habis pada waktu

tertentu. Agar jangan sampai terjadi kehabisan bahan baku yang berakibat akan

mengganggu kelancaran proses produksi sebaiknya pembelian bahan baku

dilaksanakan sebelum habis. Secara teoritis keadaan tersebut dapat

diperhitungkan, akan tetapi tidak semudah itu. Kadang-kadang bahan baku masih

cukup banyak namun sudah dilakukan pembelian sehingga berakibat

menumpuknya bahan baku digudang. Hal ini bisa menurunkan kualitas bahan dan

akan memakan biaya penyimpanan.

Secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi ketidakpastian bahan baku

yaitu dari dalam perusahaan dan faktor dari luar perusahaan. Ketidakpastian dari

dalam perusahaan disebabkan oleh faktor dari perusahaan itu sendiri dalam

pemakaian bahan baku, karena pemakaian bahan baku oleh perusahaan tidaklah

selalu tepat dengan apa yang selalu direncanakan. Mungkin suatu saat ada

gangguan teknis sehingga akan mengganggu proses produksi yang akan

menyebabkan pemakaian bahan baku berkurang. Mungkin saja pemborosan-

pemborosan atau karena bahan baku yang kurang baik sehingga pemakaian bahan

baku keluar dari rencana semula.

Disamping ketidakpastian bahan baku dari dalam perusahaan terdapat pula

ketidakpastian dari luar perusahaan. Dalam hal ini perusahaan pada saat

melaksanakan pembelian sudah diperhitungkan agar bahan baku yang dibeli

tersebut datangnya tepat pada saat persediaan yang ada sudah habis. Namun
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kenyataannya bahan baku tersebut datangnya sering tidak sesuai dengan yang

telah diperhitungkan, atau bahan tersebut datang sebelum waktu yang dijanjikan.

Bahan baku diperlukan oleh pabrik untuk diolah, yang setelah melalui beberapa

proses diharapkan menjadi barang jadi (finished goods). Pengertiaan bahan baku

menurut Sofjan (2004) adalah: ”Semua bahan yang dipergunakan dalam

perusahaan pabrik, kecuali terhadap bahan-bahan yang secara fisik akan

digabungkan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan pabrik tersebut”.

Jadi bahan baku merupakan bahan yang dipergunakan dalam perusahaan untuk

menjadi bagian dari produk tertentu.

Persediaan bahan baku menurut Sofjan (2004) adalah persediaan dari barang-

barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi, barang mana dapat

diperoleh dari sumber-sumber alam ataupun dibeli dari supplier atau perusahaan

yang menghasilkan bahan baku bagi perusahaan pabrik yang menggunakannya.

Dalam penyelenggaraan persediaan bahan baku dari suatu perusahaan, terdapat

beberapa faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku tersebut. Menurut

Ahyari, (2003) faktor-faktor tersebut adalah:

1) Perkiraan pemakaian bahan baku

Sebelum perusahaan mengadakan pembeliaan bahan baku, terlebih dahulu

manajemen perusahaan mengadakan penyusunan perkiraan pemakaian

bahan baku untuk keperluan proses produksi dalam perusahaan. Dengan

memperkirakan pemakaian bahan baku, maka manajemen perusahaan

akan mempunyai gambaran tentang pemakaian bahan baku untuk
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pelaksanaan proses produksi baik dalam hal jenis maupun jumlah bahan

baku.

2) Harga bahan baku

Harga bahan baku yang akan dipergunakan di dalam perusahaan akan

menjadi faktor penentu besarnya dana yang harus disediakan oleh

perusahaan dalam menyelenggarakan persediaan bahan baku. Semakin

tinggi harga bahan baku yang dipergunakan oleh perusahaan, maka

semakin besar pula dana untuk pengadaan bahan baku.

3) Biaya-biaya persediaan

Dalam menyelenggarakan persediaan bahan baku, perusahaan akan

menanggung biaya-biaya persediaan. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya

penyimpanan dan biaya pemesanan.

4) Kebijakan pembelanjaan

Kebijakan pembelanjaan dalam perusahaan akan mempengaruhi

kebijaksanaan pembelian dalam perusahaan, dalam hal ini termasuk

penyelenggaraan persediaan bahan baku. Seberapa besar dana yang dapat

dipergunakan untuk investasi dalam persediaan bahan baku akan

dipengaruhi oleh kebijaksanaan pembelanjaan yang dilaksanakan

perusahaan.

5) Pemakaian bahan

Pemakaian bahan baku dari perusahaan dalam tahun-tahun sebelumnya

untuk keperluan produksi akan dapat dipergunakan sebagai salah satu

dasar pertimbangan dalam penyelenggaraan bahan baku. Hubungan antara

perkiraan pemakaian bahan baku dengan pemakaian bahan baku
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sesungguhnya harus dianalisis secara baik, sehingga akan membantu

penyelenggaraan persediaan bahan baku dalam perusahaan.

6) Waktu tunggu (Lead Time)

Waktu tunggu merupakan tenggang waktu antara saat pemesanan bahan

baku dengan datangnya bahan baku yang dipesan tersebut. Waktu tunggu

akan berhubungan langsung dengan penggunaan bahan baku pada saat

pemesanan bahan baku sampai dengan datangnya bahan baku. Apabila

pemesanan bahan baku yang akan dipergunakan tidak memperhitungkan

waktu tunggu, maka kemungkinan akan terjadi kekurangan bahan baku

yang akan menghambat proses produksi.

7) Model pembeliaan bahan (Method)

Model pembeliaan bahan yang dipergunakan oleh perusahaan akan

menentukan besar kecilnya persediaan bahan baku yang diselenggarakan

perusahaan. Model pembeliaan bahan yang berbeda akan dapat

menghasilkan jumlah pembelian optimal yang berbeda pula.

8) Persediaan pengaman (Safety Stock)

Dengan tersediaanya persediaan pengaman, maka proses produksi di

dalam perusahaan akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya

gangguan kehabisan bahan baku. Persediaan pengaman akan

diselenggarakan dalam suatu jumlah tertentu yang tetap dalam suatu

periode yang telah ditentukan sebelumnya.

9) Pembelian kembali (Re Order Point)

Perusahaan akan mengadakan pembeliaan kembali terhadap bahan baku

secara berkala dalam menjalankan operasi perusahaan. Pembelian kembali
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ini akan mempertimbangkan panjangnya waktu tunggu yang diperlukan,

sehingga akan mendatangkan bahan baku tepat pada waktunya.

Setiap perusahaan perlu mengadakan persediaan untuk dapat menjamin

kelangsungan hidup usahanya. Kelancaran proses produksi bertahap dari produk

yang dikerjakan harus didukung oleh beberapa kegiatan yang penting, kegiatan

tersebut sangat mempengaruhi kelancaran seluruh kegiatan operasi perusahaan.

Pengendalian persediaan merupakan salah satu kegiatan dari urutan kegiatan-

kegiatan yang berkaitan erat satu sama lain dalam seluruh operasi produksi

perusahaan.

5. Penyusunan Anggaran

Penyusunan rencana kebutuhan anggaran didasarkan pada rencana program kerja

(program kerja) tahunan yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana  kebutuhan

anggaran tersebut harus dilaksanakan secara terkonsolidasai antar semua sumber

pembiayaan yang tersedia dengan menggunakan Sistem Master Budget. Dalam

Sistem Master Budget, maka yang dipakai sebagai ancangan atau dasar adalah

target pendapatan. Berdasarkan target pendapatan tersebut baru diperhitungkan

jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan agara target pendapatan yang

direncanakan dapat dipenuhi, Perencanaan Anggaran tersebut terdiri dari terdiri

dari (Gomes, 2003) :

1) Budget Operasional yang meliputi Budget Pendapatan dan Budget Biaya

adalah suatu taksiran pendapatan dan biaya yang dinyatakan secara

kuantitatif untuk jangka waktu 1 tahun, sedangkan Budget Pendapatan
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adalah budget semua pendapatan yang timbul dari penyerahan jasa

pelayanan dan Jasa-jasa lainnya yang diproyeksikan untuk tiap-tiap jenis

dan volume kegiatan. Indek Kebutuhan ini dihitung tersendiri berdasarkan

perhitungan kebutuhan riil dan wajar dari masing-masing unit. Untuk

kegiatan-kegiatan non indek dilakukan perhitungan kebutuhan

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atas beradasarkan

pertimbangan rasional dan wajar.

2) Budget Investasi adalah suatu budget yang dimaksudkan untuk menyusun

taksiran kebutuhan Rumah Sakit untuk pengadaan barang modal baik yang

berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (intangible asset).

3) Budget Keuangan adalah budget yang menggambarkan terjadinya

perubahan harta, utang dan ekuitas (dana) serta hasil kegiatan operasional

yang akan dicapai.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Rustami, Kirya, dan Cipta, (2014) melalukan penelitian yang berjudul Pengaruh

Biaya Produksi, Biaya Promosi, Dan Volume Penjualan Terhadap Laba Pada

Perusahaan Kopi Bubuk Banyuatis. Analisis menggunakan regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biaya produksi (X1), biaya promosi (X2),

dan volume penjualan (X3) berpengaruh secara simultan terhadap laba (Y) pada

Perusahaan Kopi Bubuk Banyuatis Singaraja Tahun 2010-2013 (Rustami, Kirya,

dan Cipta, 2014).

Ferrier dan Lovell (1990) menganalisis pengaruh biaya yang terkait dengan produksi

penjualan serta pemasaran terhadap anggaran perusahaan, dengan menggunakan
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analisis regresi hasil penelitian membuktikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk

produksi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap anggaran biaya produksi

yang diterapkan perusahaan.

Al-Sa’ath (2012) melakukan penelitian terhadap perusahaan Indofood Tbk dengan

judul “Pengaruh Biaya Produksi dan Harga Saham per bulan terhadap Anggaran

Pembelian Bahan Baku“. Penelitian dengan menggunakan alat analisis regresi

linier berganda, membuktikan bahwa variabel Biaya Produksi dan Harga Saham

per bulan memiliki Pengaruh terhadap Biaya Pembelian Bahan Baku PT.

Indofood Tbk. (Al-Sa’ath, 2012)

Herliani (2012) yang berjudul pengaruh anggaran biaya terhadap efisiensi biaya

operasional pada asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 Medan, Dalam

penelitian ini, sampel yang diambil adalah anggaran biaya tahun 2008 sampai

dengan tahun 2011 serta realisasinya selama periode yang sama. Penelitian ini

menggunakan model analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan

menggunakan Software SPSS (Statistica Product and Service Solutions) versi

16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran biaya berpengaruh terhadap

effisiensi biaya operasional sebesar 91,6%, artinya anggaran biaya memiliki

pengaruhi 91,6% terhadap effisiensi biaya operasioanal dan sisanya yakni 8,4%

dipengaruhi oleh variable lain (Herliani, 2012).

Tarigan (2012) yang berjudul pengaruh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja

langsung dan biaya jasa subkon (eksternal) terhadap efisiensi biaya produksi kapal

chemical tanker pada PT.Pal Indonesia (Persero) Surabaya, Objek penelitian ini
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adalah PT. PAL Indonesia dan data yang digunakan merupakan data time series

dari tahun 2007-2010 dengan Teknik Regresi Linier Berganda. Hasil analisis

menunjukkan bahwa biaya bahan baku memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap efisiensi biaya produksi, sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan

biaya jasa subkontraktor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

efisiensi biaya produksi. (Tarigan, 2012).

Wardani (2014) yang berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku

Dalam Upaya Menekan Biaya Produksi Pada PT. Eastern Pearl Flour Mills Di

Makassar, Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghemat

biaya jika perusahaan menggunakan metode Economic Order Quantity dimana

biaya pemesanan lebih rendah dibanding biaya pemesanan menurut metode yang

dijalankan perusahaan saat ini. Pembelian optimal bahan baku gandum menurut

data aktual perusahaan lebih sedikit dibanding pembelian menurut Economic

Order Quantity dengan frekuensi pembelian lebih banyak dibanding metode

Economic Order Quantity (Wardani, 2014).

C. Kerangka Pemikiran

PT Perkebunan Nusantara VII adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) sektor perkebunan Indonesia yang memproduksi karet remah, Biaya

merupakan unsur utama secara fisik harus dikorbankan demi kepentingan dan

kelancaran perusahaan didalam rangka menghasilkan laba yang merupakan tujuan

utama perusahaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan perhatian

yang sangat serius selain karena biaya juga merupakan unsur pengurang yang

presentasinya cukup besar dalam hubungannya dalam pencarian laba bersih.
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Penyediaan bahan baku bokar juga merupakan salah satu dari sumber daya modal

yang harus tersedia setiap saat dan PT Perkebunan Nusantara VII juga harus terus

mengupayakan agar tidak terjadi kekurangan bahan baku, dimana saat ini banyak

perusahaan lain yang juga membutuhkan bokar sebagai bahan baku karet remah,

penerapan anggaran yang baik berguna untuk pencapaian tujuan perusahaan yang

mempunyai sistem keuangan yang efisien sehingga perencanaan jumlah bahan

mentah yang harus dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang

dapat terealisasi. Apabila jumlah bahan mentah yang dibeli terlalu besar akan

mengakibatkan berbagai resiko seperti; bertumpuknya bahan mentah di gudang,

yang mungkin mengakibatkan penurunan kualitas, terlalu lamanya bahan mentah

yang menunggu giliran diproses atau bisa juga biaya penyimpanan yang menjadi

lebih besar. Dalam menentukan Biaya Produksi PT Perkebunan Nusantara VII

Unit Usaha Baturaja mempunyai biaya-biaya yang digunakan dalam proses

produksi karet remah meliputi biaya:

1) Biaya Gaji, Tunjangan, dan Biaya Sosial Staf

2) Biaya Pengolahan LG

3) Biaya Pemeliharaan Bangunan  Pabrik

4) Biaya Pengepakan

5) Biaya Asuransi

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bagan kerangka pemikiran untuk

membahas permasalahan Apakah Biaya produksi karet remah berpengaruh

terhadap Anggaran pembelian bokar pada PT Perkebunan Nusantara VII Unit

Usaha Baturaja sebagai berikut:
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Gambar 1. Bagan kerangka pemikiran

D. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan, tujuan penulisan, dan kerangka pemikiran yang telah

diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: “Diduga

biaya produksi karet remah, biaya pembelian bahan baku dan hasil produksi karet

remah berpengaruh terhadap anggaran penyediaan bokar pada PT Perkebunan

Nusantara VII Unit Usaha Baturaja. Biaya produksi yang diteliti meliputi biaya gaji,

tunjangan dan sosial staff, biaya pengolahan, biaya pemeliharaan bangunan pabrik,

biaya pengepakan, dan biaya asuransi pabrik”.

Biaya Produksi Karet Remah (t-1)
1. Biaya Gaji, Tunjangan dan

Biaya Sosial Staf (X1)
2. Biaya Pengolahan LG(X2)
3. Biaya Pemeliharaan Bangunan

Pabrik (X3)
4. Biaya Pengepakan (X4)
5. Biaya Asuransi Pabrik (X5)

(t)
Anggaran Penyediaan Bahan

Baku (Y)

(t-1)
6. Biaya Pembelian Bahan Baku (X6)
7. Hasil Produksi (X7)



III. METODE PENELITIAN

A. Konsep Dasar dan Batasan Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka dibuat definisi dan

batasan operasional.  Konsep dasar dan batasan operasional ini mencakup pengertian

yang digunakan untuk mendapatkan data dan melakukan analisis terhadap tujuan

penelitian.

Penelitian ini dilakukan di  PT Perkebunan Nusantara  VII Unit Usaha Baturaja.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus karena penelitian hanya

meliputi satu subyek. Studi kasus adalah salah satu metode penelitian yang melakukan

pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang

disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan

pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Menurut

Given (2008) studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci

dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari

wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat

sempit.

Biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, untuk

mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan/manfaat
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pada saat ini atau masa yang akan datang. Suatu biaya biasanya diukur dalam jumlah

uang yang harus dibayarkan dalam rangka mendapatkan barang atau jasa.

Biaya produksi adalah sumber daya yang diukur dalam satuan uang yang dikorbankan

untuk mengolah sumber daya guna menciptakan barang dan jasa yang berguna.

Sebaiknya dalam perhitungan biaya produksi semua unsur biaya selama proses produksi

harus diperhitungkan.

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka

dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk

jangka waktu ( periode) tertentu di masa yang akan datang. Persediaan merupakan suatu

aktiva yang berupa barang-barang milik perusahaan yang tersedia untuk dijual, masih

dalam proses produksi atau akan dipergunakan untuk produksi barang-barang jadi dalam

rangka menjalankan kegiatan suatu usaha. Bahan baku adalah sebuah bahan dasar yang

bisa berasal dari berbagai tempat, yang mana bahan tersebut dapat digunakan untuk

diolah dengan suatu proses tertentu ke dalam bentuk lain yang berbeda wujud dari bentuk

aslinya. Jadi anggaran penyediaan bahan baku merupakan suatu rencana pembelian bahan

baku untuk proses produksi yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan

dinyatakan dalam unit moneter.
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Tabel 1. Batasan operasional

No Nama Variabel Batasan Operasional Unit/bulan
1 Biaya Produksi Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang

dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh
faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah
yang akan digunakan untuk menciptakan barang-
barang yang diproduksikan perusahaan tersebut.
Diperoleh dari penjumlahan beberapa biaya
yaitu: biaya  gaji,tunjangan dan sosial staff, biaya
pengolahan LG, biaya pemeliharaan bangunan
pabrik, biaya pengepakan dan asuransi pabrik.

Rp/bln

2 Biaya  Gaji,
Tunjangan dan
Sosial Staf

a. Biaya  gaji adalah biaya berupa pemberikan
gaji pegawai perusahan bagian staf per
bulan.

b. Tunjangan dan sosial staf adalah biaya
berupa pemberian benefit yang ditawarkan
pada pekerja, misalnya pemakaian
kendaraan perusahaan, makan siang gratis,
bunga pinjaman rendah atau tanpa bunga dan
jasa kesehatan.

Rp/bln

3 Biaya Pengolahan
LG

Biaya pengolahan adalah biaya yang digunakan
dalam proses produksi per bulan. Biaya ini
diperoleh dari penjumlahan: biaya upah kerja,
premi, biaya lain-lain, alat pengolahan dan
seleksi, bahan kimia pengolahan, bahan kimia
analisa, alat perkakas analisa, biaya lain-lain
analisa, bahan bakar, exploitasi genset, exploitasi
air, dan biaya umum. Diperoleh dari hasil
penjumlahan beberapa biaya yaitu: biaya upah
pekerja, premi, lembur, biaya lainnya(EAP dan
pembebanan), alat pengolahan, bahan kimia
pengolahan, bahan kimia analisa, alat perkakas
analisa, biaya lain-lain analisa, bahan bakar
(solar dan pelumas), exploitasi genset, exploitasi
air, dan biaya umum.

Rp/bln

4 Biaya Pemeliharaan
Bangunan  Pabrik

Biaya pemeliharaan bangunan  pabrik adalah biaya
yang digunakan untuk perawatan alat-alat proses
produksi. Biaya ini diperoleh dari penjumlahan
biaya pemeliharaan bangunan pabrik dan biaya
pemeliharaan mesin-mesin pabrik. Kedua biaya
tersebut diperoleh dari penjumlahan biaya yaitu:
biaya upah, bahan, EAP dan pembebanan.

Rp/bln
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5 Biaya Pengepakan Biaya pengepakan adalah biaya yang digunakan
untuk mengemas karet remah hasil dari produksi.
Biaya ini diperoleh dari penjumlahan biaya upah
kerja, premi, bahan dan pelengkap, EAP, lain-lain
dan pembebanan.

Rp/bln

6 Biaya Asuransi
Pabrik

Biaya asuransi pabrik adalah biaya yang
digunakan untuk mengasuransikan bangunan
pabrik dan mesin-mesin pabrik sebagai
penjaminan atas alat-alat produksi.

Rp/bln

7 Anggaran
Penyediaan Bahan
Baku (Bokar)

Anggaran pembelian bokar adalah rencana
penyediaan bahan baku (bokar) untuk proses
produksi bulan selanjutnya. Biaya ini diperoleh
dari penjumlahan RKAP bahan baku dan biaya
lain-lain/pembebanan.

Rp/bln

8 Biaya Pembelian
Bahan Baku

Biaya pembelian bahan baku adalah biaya yang
digunakan untuk membeli bahan baku (bokar). Biaya
Ini diperoleh dari penjumlahan biaya bahan baku dan
biaya lain-lain/pembebanan.

Rp/bln

9 Hasil Produksi Hasil produksi merupakan hasil dari kegiatan
produksi pada PTPN VII Unit Usaha Baturaja.
Dimana hasil produksi ini berupa SIR 2.0. Hasil
Produksi ini diperoleh dari hasil penjumlahan
produksi hasil olah UU Beringin, UU Senabing, UU
Tulung Buyut, kebun pihak III UU Pematang Kiwah,
kebun pihak III UU Baturaja.

Kg/bln

B. Data dan Variabel

1. Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari perusahaan sebagai subjek

penelitian, yang menjadi subjek penelitian ini yaitu PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha

Baturaja. Yang menjadi populasi yaitu seluruh biaya produksi karet remah serta penetapan

anggaran pembelian bahan olah (bokar) per Bulan selama Tahun 2012 sampai dengan Tahun

2014.
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2. Variabel

Varibel penelitian ini terdiri atas 2 jenis, yaitu variabel bebas (independent variabel) dan

variabel terikat (dependent variabel). Variabel bebas dalam hal ini adalah variabel yang

menjadi penyebab terjadinya atau memberi pengaruh terhadap variabel terikat, sedangkan

variabel terikat dalam hal ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Umar,

2005).

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas (independent variable) adalah biaya

produksi karet remah, biaya pembelian bokar dan hasil produksi sedangkan yang menjadi

variabel terikat (dependent variable) adalah anggaran pembelian bahan olah karet.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mempergunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap, dan akurat penulis melakukan dokumentasi secara

langsung pada bagian pengolahan perusahaan, data tersebut merupakan data berupa anggaran

pembelian bahan olah karet dan biaya produksi karet remah.

2. Observasi

Pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung keadaan

perusahaan dengan segala aspek kegiatan yang berhubungan dengan penelitian.
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1. Wawancara

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap, penulis mengadakan wawancara langsung dengan

bagian yang menangani masalah yang diperlukan dalam membahas permasalahan yang terjadi.

D. Operasional Variabel Penelitian

Dalam melakukan penelitian, sangat diperlukan adanya indikator variabel baik itu variabel

terikat yang bersifat ditentukan (dependent) ataupun variabel bebas yang bersifat menentukan

(independent) (Sugiyono, 2009). Indikator variabel ini akan digunakan sebagai acuan untuk

membahas permasalah yang ada. Indikator penelitian pengaruh biaya produksi karet remah

terhadap anggaran pembelian bahan olah karet sebagai berikut:

1. Indikator Biaya Produksi karet remah

Biaya produksi yakni biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan produksi dari suatu

produk dan akan dipertemukan dengan penghasilan (revenue) di periode mana produk itu di

jual (Halim, 2005). Dalam menentukan Biaya Produksi PT Perkebunan Nusantara VII Unit

Usaha Baturaja mempunyai biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi karet remah

meliputi biaya:

1) Biaya  Gaji dan Tunjangan (X1)

2) Biaya Pengolahan (X2)

3) Biaya Pemeliharaan Bangunan  Pabrik (X3)

4) Biaya Pengepakan (X4)

5) Biaya Asuransi Pabrik (X5)
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2. Variabel Terikat (Anggaran Pembelian Bahan Olah Karet) (Y)

Anggaran Pembelian Bahan Baku adalah Anggaran yang merencanakan secara sistematis

dan lebih terperinci tentang kuantitas pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan

untuk produksi dari waktu kewaktu selama periode tertentu. Anggaran bahan baku berisi

rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu

mendatang (Munandar, 2000). Dalam menentukan Anggaran pembelian bahan olah karet PT

Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Baturaja mempunyai ketentuan berdasarkan berikut:

1. Banyaknya Bahan Olah karet yang dibutuhkan

2. Daerah Asal Bahan Olah Karet

3. Kualitas Bahan Olah Karet

E. Metode Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Untuk menjawab tujuan penelitian 1 dan 2 yaitu, perkembangan biaya produksi karet remah

dan perkembangan penyediaan bahan olah karet pada PT Perkebunan Nusantara VII Unit

Usaha Baturaja digunakan analisis deskriptif. Hasan (2004) menjelaskan bahwa analisis

deskriptif adalah mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga muda

dipahami. Analisis deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau

memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena.

2.  Regresi Linier Berganda

Untuk menjawab tujuan penelitian 3 dan pengujian hipotesis digunakan alat analisis regresi

linier berganda, regresi linier mengestimasikan besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan
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dari persamaan yang bersifat linier, yang melibatkan beberapa variabel bebas, untuk digunakan

sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel terikat (Sarwono, 2006).

Untuk menjawab pengaruh biaya produksi karet remah terhadap anggaran pembelian bahan

olah karet, alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, mengingat terdapat lebih

dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat dalam penelitian ini.

Secara umum, bentuk persamaan regresi linier adalah sebagai berikut (Sarwono, 2006) :

Y = a + bX + et

Dalam penelitian ini, persamaan di atas dimodifikasi sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + et

Keterangan:

Y : Variabel anggaran penyediaan bahan baku

a : Konstanta dari persamaan regresi

b : Koefisien persamaan regresi

et :  Error Term

X1 : Biaya  Gaji, Tunjangan, dan Biaya Sosial Staf

X2 : Biaya Pengolahan

X3 : Biaya Pemeliharaan Bangunan  Pabrik

X4 : Biaya Pengepakan

X5 : Biaya Asuransi Pabrik

X6 : Pembelian bahan baku

X7 : Hasil Produksi

Regresi linier berganda pada dasarnya menunjukkan apakah variabel bebas yang

dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel

dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 (α=5%).



38

F. Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi perlu dilakukan pengujian asumsi klasik agar hasil analisis

regresi dapat memenuhi kriteria best, linear dan supaya variabel independent sebagai

estimator atas variabel dependent tidak bias (Ghozali, 2009). Uji asumsi klasik dalam

penelitian ini terdiri atas uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji

multikolinearitas.

1. Uji Normalitas Data

Ghozali (2009) menyebutkan bahwa uji normalitas adalah untuk untuk menguji apakah

dalam model regresi variabel independent dan dependent memiliki distrik normal atau

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal.

Untuk mengetahui normal atau tidak maka dilakukan uji normalitas menurut Kolmogarof

Smirnov satu arah dan analisis grafik Smirnov menggunakan tingkat kepecayaan 5 %.

Sebagai dasar pengujian keputusan normal atau tidak yaitu:

a. Z hitung > Z tabel maka distribusi populasi tidak normal

b. Z hitung < Z tabel maka distribusi populasi normal.

Sedangkan analisis grafik menggunakan grafik histogram dan normal probability plot

yang membandingkan distribusi komulatif dari data sesungguhnya dengan distrik

kumulatif dari distribusi normal dalam hal ini distribusi normal akan membantu garis

lurus diagonal.

2. Uji Heteroskedastik

Uji Heteroskedastik bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila
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varians dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastik,

sedangkan jika berbeda disebut heteroskedastik. Model regresi yang baik adalah yang

homokedastik atau tidak terjadi heteroskedastik. Heteroskedastik terjadi apabila ada

kesamaan deviasi standar nilai variabel dependent pada variabel independent. Hal ini

akan mengakibatkan varians koefisien regresi menjadi minimum dan convidence interval

melebihi sehingga hasil uji statistik tidak valid. Untuk mendeteksi ada tidaknya

heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik

scatterplot antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi,

dan sumbu x adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized

(Ghozali, 2009).

3 Uji Multikolinearitas

Dalam uji multikolinearitas dilakukan dengan uji korelasi antara variabel-variabel

independen dengan korelasi sederhana. Menurut Ghozali (2009) uji ini dilakukan untuk

menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel

imdependent dimana model regresi yang baik tidak terjadi ortogonal. Untuk mendeteksi

ada atau tidaknya multikolinearitas dalam regresi adalah dengan menganalisis korelasi

variabel-variabel independent. Jika antara variebel ada korelasi yang cukup tinggi (>

0,90) maka hal ini menunjukkan indikasi multikolinearitas dengan menunjukan nilai

tolerance dan variance  inflation factors (VIF). Indikator adanya multikolinearitas yang

relevan dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi antar independent variabel akan tetapi

tidak ada atau sangat sedikit penguji yang signifikan. Model regresi yang bebas

multikolinaritas adalah:
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a. Mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10

b. Mempunyai angka toleransi mendekati 1

c. Koefisien antar variabel independen harus rendah

Bila ada variabel independent yang terkena multikolinearitas maka penanggulanganya

adalah dengan mengeluarkan satu variabel tersebut dari model.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel

pengganngu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi akan dilakukan pengujian Durbin-

Watson (Dw_test). Bila angka Dw berada disekitar Du<Dw berarti tidak terjadi

autokorelasi (Ghozali, 2009).

G. Uji Hipotesis

1. Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi layak atau tidak

untuk digunakan. Pengujian ini menggunakan uji statistik F yang terdapat pada tabel

Anova.

Langkah pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1) Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (Sig. ≤ 5%), maka model

penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah layak.

2) Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (Sig. > 5%), maka model

penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak layak.
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2. Uji Koefisen Determinasi (R2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan varian variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu.

Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varian variabel dependen (Ghozali,

2009). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan varian variabel

dependen. Bila terdapat nilai adjusted R2 bernilai negatif, maka adjusted R2 dianggap nol.

3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t dapat

juga dilakukan dengan hanya melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel yang

terdapat pada output hasil regresi menggunakan SPSS.

H0 : β1 = 0 tidak ada pengaruh Biaya Produksi Karet Remah, Biaya Pembelian

Bahan Baku dan Hasil Produksi Karet Remah berpengaruh terhadap

Anggaran Penyediaan Bokar.

Ha : β1 > 0 ada pengaruh positif Biaya Produksi Karet Remah, Biaya Pembelian

Bahan Baku dan Hasil Produksi Karet Remah berpengaruh terhadap

Anggaran Penyediaan Bokar

Langkah pengambilan keputusan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009):

1) Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (Sig. ≤ 5%), maka Ho ditolak

dan Ha diterima.
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2) Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (Sig. > 5%), maka Ho

diterima dan Ha ditolak.



IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Sejarah PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) merupakan salah satu BUMN hasil

penataan kembali (Restrukturisasi / Konsolidasi) BUMN Sub Sektor

Perkebunan dan Pemerintah. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) dibentuk

berdasarkan peraturan pemerintah No. 12 Tahun 1996 tanggal 14 Februari

1996, merupakan konsolidasi dari PT Perkebunan X (Persero), PT Perkebunan

XXXI (Persero), serta ex Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero)

Lahat dan ex Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di

Bengkulu.

Akte pendirian PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) dibuat oleh Notaris

Harun Kamil, SH. dengan Akte nomor.40 tanggal 11 Maret 1996, akte

pendirian tersebut sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan

keputusan No.C2.8335 HT.01.01 tahun 1996 tanggal 8 Agustus 1996 dan

telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara RI No.80 tanggal 4 Oktober

1996 dan Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan

Perseorangan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII dibuat oleh Notaris Sri

Rahayu H.Prasetyo, SH dengan Akte No. 08 tanggal 11 Oktober 2002 dan

disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dengan
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keputusan No. C-20863 HT.01.04.TH.2002. Akte Pendirian PT Perkebunan

Nusantara VII (Persero) yang dibuat oleh Ny. Agustina Sulistiowati, SH

nomor 4 tanggal 13 Januari 2004.

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) melakukan usaha dalam bidang

perkebunan dengan beberapa komoditas andalan dan pokok yang

dibudidayakan. Komoditi yang sedang dibudidayakan oleh PT Perkebunan

Nusantara VII sebanyak 4 komoditas, yaitu kelapa sawit, karet, tebu, dan teh.

Wilayah kerja pengelolaan tersebar di Propinsi Lampung sebanyak 10 Unit

Usaha, persebaran distrik dan unit usaha pada PT Perkebunan Nusantara VII

disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Persebaran distrik dan unit usaha pada PT Perkebunan Nusantara VII.

Distrik Unit Usaha Komoditi
Bengkulu Talopino Kelapa Sawit

Padang Pelawi Karet
Ketahun Karet

Bantuasin Betung Krawo Kelapa Sawit
Betung Kelapa Sawit
Bentayan Kelapa Sawit
Musilandas Karet
Tebenan Karet
Talang Sawit Kelapa Sawit
Cinta Manis Tebu

Muara Enim Sungai Lengi Inti Kelapa Sawit
Sungai Lengi Plasma Kelapa Sawit
Sungai Niru Kelapa Sawit
Beringin Karet
Baturaja Karet
Senabing Karet
Pagar Alam Teh
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Way Sekampung Kedaton Kelapa Sawit dan Karet
Bergen Kelapa Sawit dan Karet
Way Berulu Karet
Rejosari Kelapa Sawit dan Karet
Pematang Kiwah Karet
Way Lima Karet

Way Seputih Bekri Kelapa Sawit
Padangratu Kelapa Sawit
Tulung Buyut Karet
Bungamayang Tebu

Sumber : PTP VII unit usaha Baturaja, Tahun 2015

Tabel 9 menunjukkan persebaran distrik dan unit usaha pada PT Perkebunan

Nusantara VII di Propinsi Lampung sebanyak 10 Unit Usaha (6 Unit Usaha di

Distrik Sekampung dan 4 Unit Usaha di Distrik Seputih), Sumatera Selatan

sebanyak 14 Unit Usaha (7 Unit Usaha di Distrik Muara Enim dan 7 Unit

Usaha di Distrik Banyuasin), dan Bengkulu sebanyak 3 Unit Usaha dibawah

wilayah Distrik Bengkulu. Komoditas yang paling banyak diusahakan di PT

Perkebunan Nusantara VII adalah kelapa sawit dan karet.

1. Visi  PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) menjadi perusahaan agribisnis dan

agroindustri yang tangguh dan berkarakter global.

2. Misi PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)

1) Menjalankan usaha agribisnis perkebunan dengan komoditas karet,

kelapa sawit, teh dan tebu.

2) Mengembangkan usaha berbasis bisnis inti yang mengarah ke

integrasi vertikal.

Tabel 2. lanjutan
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3) Menggunakan teknologi budidaya dan proses yang efisien dan akrab

dengan lingkungan untuk menghasilkan produk berstandar, baik untuk

pasar domestik maupun internasional.

4) Memperhatikan kepentingan shareholder dan stakeholders, khususnya

pekerja, mitra petani, pemasok, dan mitra usaha; untuk bersama-sama

mewujudkan daya saing guna menumbuhkembangkan perusahaan.

3. Tujuan Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara VII mempunyai tujuan perusahaan sesuai

dengan akta pendirian, antara lain :

1) Melaksanakan pembangunan dan pengembangan agribisnis sektor

perkebunan sesuai prinsip perusahaan yang sehat, kuat dan tumbuh

dalam skala usaha yang ekonomis.

2) Menjadi perusahaan yang berkemampulabaan (profitable), makmur

(wealth) dan berkelanjutan (sustainable), sehingga dapat berperan

lebih jauh dalam akselerasi pembangunan regional dan nasional.

B. Lokasi Penelitian

1. Sejarah Perkembangan PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha
Baturaja

Unit Usaha Baturaja yang berada di Desa Lekis Rejo, Kecamatan

Batumarta III, Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.  Pada

awalnya berasal dari hasil pemugaran Pabrik Kayu Lapis, kemudian

diresmikan menjadi PPKR Unit Usaha Baturaja pada tanggal 27

September 1971.   Pada tahun 1993 PPKR Unit Usaha Baturaja melakukan
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renovasi yaitu penataan alat dan mesin pengolahan, penambahan unit

mesin pelletizer dan memasang keramik pada lantai pabrik pengolahan.

Pada akhir tahun 2008 hingga awal tahun 2010 PPKR  Unit Usaha

Baturaja kembali melaksanakan renovasi yaitu penggantian seluruh unit

mesin pengolahan basah dan kering, pembuatan predrying berupa cup

lump, slab dan scrap yang diolah menjadi SIR 2.0.

Unit usaha Baturaja tidak memiliki kebun sendiri atau yang biasa disebut

kebun inti. Mereka hanya memiliki petani plasma. Sehingga dalam

pemenuhan kebutuhan bahan baku bokar perusahaan membeli bokar dari

petani plasma. Petani plasma merupakan petani yang bekerja sama dengan

PTPN VII unit usaha Baturaja. Sehingga para petani diwajibkan untuk

menjual hasil tanaman karet mereka kepada PTPN VII unit usaha baturaja.

Bentuk kerja sama ini adalah pemerintah pusat memberikan modal kepada

PTPN VII unit usaha Baturaja untuk membuat lahan perkebunan karet.

Setelah lahan jadi maka PTPN VII unit usaha Baturaja menyerahkan

kepada pemerintah daerah setempat untuk diberikan kepada warga

setempat sebagai pinjaman credit memalui bank BRI. Setelah warga

mendapat pinjaman lahan mereka diwajibkan menjual hasil tanaman karet

kepada PTPN VII unit usaha Baturaja. Selain itu setiap bulan nya petani

diwajibkan membayar cicilan kepada bank BRI sebesar 30% dari hasil

penjualan perbulan selama 5 tahun. Setelah 5 tahun maka cicilan mereka

akan lunas dan lahan tersebut resmi menjadi milik petani pribadi.
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PTPN VII unit usaha Baturaja saat ini tidak memiliki petani plasma.

Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku produksi PTPN VII

unit usaha Baturaja membeli bokar dari petani mandiri atau yang sering

mereka sebut dengan nama pihak ke III dan dari unit usaha lain.

2. Lokasi dan Letak Geografis Unit Usaha Baturaja

Unit Usaha Baturaja merupakan salah satu unit usaha yang ada di PT

Perkebunan Nusantara VII dengan luas wilayah sebesar 10,5 Ha.

Unit usaha Baturaja merupakan Unit Usaha yang ada di PT Perkebunan

Nusantara VII (Persero) yang terletak di :

Desa : Lekis Rejo

Kecamatan : Batumarta iii

Kabupaten : Ogan Komering Ulu

Propinsi : Sumatra Selatan

Unit Usaha Baturaja termasuk dalam wilayah Desa Desa Lekis

Rejo Kecamatan Batumarta iii.  Mayoritas bermatapencaharian petani,

budaya dan adat istiadat berimbang antara penduduk lokal ( Palembang )

dengan penduduk pendatang ( Jawa, Batak, Padang, Sunda ) sedangkan

dari sisi kepercayaan mayoritas muslim.

C. Organisasi dan Tata Kerja

Organisasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII

Unit Usaha Baturaja terletak di Desa Desa Lekis Rejo, Kecamatan

Batumarta iii, Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan secara
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struktural dipimpin oleh seorang Manajer unit usaha. Dalam menjalankan

tugasnya manajer unit usaha dibantu oleh beberapa sinder dengan bidangnya

masing-masing, yaitu, sinder tata usaha keuangan (TUK), sinder SDM dan

umum, sinder teknik, dan sinder pengolahan. Masing-masing sinder tersebut

dibantu oleh beberapa mandor besar, mandor, dan krani dalam menjalankan

tugas dan tanggung jawab pada bagian yang dipimpinnya, baik dalam

menyelesaikan tugas yang berupa pekerjaan administrasi maupun

mengawasi para pekerja di lapangan. Para sinder selalu berkoordinasi

dengan manajer unit usaha maupun dengan sesama sinder.

Tugas-tugas unit pelaksana Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan

Nusantara VII Unit Usaha Baturaja adalah sebagai berikut :

a. Manajer Unit Usaha

Sebagai wakil direksi dan penanggung jawab di Unit Usaha, bertugas untuk

memimpin, mengkoordinir, mengelola seluruh kegiatan produksi dan segala

kegiatan di unit usaha, termasuk didalamnya menjaga seluruh asset unit

usaha.

Tugas dan wewenang manajer unit usaha adalah :

1) Memimpin dan mengelola Unit Usaha Perusahaan, dan secara kreatif

mengembangkan Kebijakan Direksi.

2) Sebagai wakil Direksi di Unit Usaha, mengkoordinir dan bertanggung

jawab atas pelaksanaan kegiatan produksi dan operasional yang

ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah guna memperoleh

pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan.
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3) Mengelola dan menjaga aset Perusahaan dengan cara efektif dan

efisien serta bertanggungjawab atas mutu hasil kerja bidang tanaman,

teknik, pengolahan, administrasi, keuangan, kesehatan dan umum di

Unit Usaha yang dipimpinnya.

4) Mengkoordinir/ bertanggungjawab atas penyusunan RKAP, RO dan

SPMK di Unit Usaha yang bersangkutan, dan mengawasi

pelaksanaannya.

5) Selalu memelihara hubungan yang harmonis dengan instansi

Pemerintah dan Lembaga lainnya guna kepentingan perusahaan dan

masyarakat sekitarnya.

6) Memberikan motivasi dan menerapkan pengawasan melekat kepada

Pekerja, agar tercipta prestasi kerja yang optimal sehingga

mendapatkan produktivitas yang tinggi.

7) Memberikan contoh/ teladan bagi karyawan bawahannya baik di

dalam maupun di luar lingkungan kerja.

8) Manajer harus memperhatikan nasihat, petunjuk, dan saran dari

Manajer Distrik yang bersangkutan, sepanjang sifat operasional rutin

dan tidak keluar dari kebijakan yang ditetapkan Direksi.

9) Menjaga agar standar formasi maksimum Pekerja tidak dilampaui dan

menjaga formasi pekerja dalam kondisi ideal.

b. Sinder Teknik

Sinder teknik mempunyai wewenang dalam merencanakan, melaksanakan

perawatan/perbaikan dan mengawasi penggunaan mesin dan instalasi
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sehingga terjamin pengoperasiannya serta melaksanakan pembinaan sikap

mental dan perilaku yang baik dari pekerja dalam pelaksanaan tugas.

Tugas dan wewenang sinder teknik adalah:

1) Melaksanakan pengamatan dan pemeriksaan terhadap laporan

kerusakan peralatan pada stasiun pengolahan.

2) Melaksanakan perawatan dan perbaikan atas kerusakan pada

stasiun/peralatan pabrik.

3) Mengawasi pekerjaan perbaikan yang dikoordinir Mandor Besar.

4) Memeriksa stok barang gudang yang berhubungan dengan

penggantian spare part pada mesin-mesin dan instalasi pabrik.

5) Mengatur pendistribusian/pembagian kerja kepada mandor besar,

mandor dan pekerja pelaksana tentang pelaksanaan tugas sehari -

hari.

6) Membuat laporan kegiatan perawatan dan perbaikan mesin sesuai

dengan sistem administrasi yang berlaku dan menyelesaiakn laporan

tepat pada waktu yang telah ditentukan.

7) Melaksanakan kegiatan perbaikan peralatan pabrik  dengan selalu

menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan

Undang - Undang Keselamatan Kerja.

8) Membina bawahan dengan cara memberikan petunjuk - petunjuk

tentang penggunaan peralatan pabrik dan peralatan keselamatan

kerja.

9) Menciptakan suasana kerja yang kondusif diantara para pekerja.
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10) Memeriksa buku laporan Mandor Besar yang berkaitan dengan

kegiatan pekerjaan teknik.

11) Membuat laporan  kepada Manager  mengenai mesin - mesin dan

instalasi pabrik.

c. Sinder Pengolahan

Sinder pengolahan mempunyai wewenang dalam merencanakan,

melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan proses produksi

di Pabrik Pengolahan yang bertujuan menghasilkan produk sesuai dengan

Kapasistas (jumlah) dan Kualitas (mutu) produksi.

Tugas dan wewenang sinder pengolahan adalah:

1) Secara terus menerus melaksanakan pengamatan pada setiap

stasiun/peralatan pengolahan.

2) Mengawasi pekerjaan pemeliharaan (pelumasan, pembersihan) mesin

pengolahan.

3) Mengatur pendistribusian/pembagian kerja kepada mandor besar,

mandor dan pekerja pelaksana tentang pelaksanaan tugas sehari - hari.

4) Mengawasi kegiatan proses produksi.

5) Mengendalikan biaya produksi produk.

6) Membuat laporan kegiatan proses produksi sesuai dengan sistem

administrasi yang berlaku dan menyelesaikan laporan tepat pada

waktu yang telah ditentukan.

7) Melaksanakan kegiatan produksi dengan selalu menjaga Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan Undang - Undang

Keselamatan Kerja.



53

8) Membina bawahan dengan cara memberikan petunjuk - petunjuk

tentang penggunaan peralatan pabrik dan peralatan keselamatan kerja.

9) Menciptakan suasana kerja yang kondusif di antara para pekerja.

d. Sinder SDM dan umum

Sinder SDM dan umum berwenang untuk mengatur pelaksanaan tugas

bawahannya agar berjalan secara efektif dan efisien. Sinder SDM dan umum

juga melakukan koordinasi dengan sinder bagian lain dan bertanggung

jawab langsung kepada manajer unit usaha.

Tugas dan wewenang sinder SDM dan umum adalah:

1) Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas perencanaan dan hal-hal

yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan prosedur,

norma, ketentuan yang berlaku serta menyelenggarakan pengawasan,

juga bertanggung jawab dalam penyusunan RKAP, RKO, dan SPK di

bidang keuangan.

2) Mengevaluasi hasil kerja di bidang keuangan dan membuat rencana

tindak lanjut hasil evaluasi serta membuat laporan kerja kepada

manajer unit usaha.

3) Melaksanakan pengendalian pemakaian biaya bidang keuangan

dengan berpedoman kepada RKO dan RKAP yang telah

disetujui/disahkan.

4) Memberikan motivasi dan melaksanakan pengawasan melekat kepada

seluruh pekerja dalam ruang lingkup tugasnya untuk meningkatkan

prestasi dan produktivitas kerja serta peningkatan karier pekerja

bawahannya.
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5) Menciptakan iklim kerja yang baik agar tercapai prestasi kerja yang

optimal untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi.

6) Memberikan teladan yang baik bagi bawahannya, baik di dalam

maupun di luar lingkungan kerja.

7) Memelihara hubungan yang harmonis dengan bawahan dan instansi

yang berkaitan dengan tugasnya demi kelancaran pelaksanaan tugas.

8) Membina ketrampilan dan kemampuan pekerja bawahannya.

9) Membuat dan menyampaikan Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DP2K)

pekerja bawahannya kepada manajer unit usaha.

e. Sinder tata usaha dan keuangan (Asisten tata usaha dan keuangan)

Sinder tata usaha berwenang untuk mengatur pelaksanaan tugas

bawahannya agar berjalan secara efektif dan efisien. Sinder tata usaha dan

keuangan juga melakukan koordinasi dengan sinder lainnya dan

bertanggung jawab langsung kepada manajer unit usaha.

Sinder tata usaha mempunyai tugas :

1) Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas perencanaan dan hal-hal

yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan prosedur,

norma, ketentuan yang berlaku serta menyelenggarakan pengawasan,

juga bertanggung jawab dalam penyusunan RKAP, RKO, dan SPK di

bidang keuangan.

2) Mengevaluasi hasil kerja di bidang keuangan dan membuat rencana

tindak lanjut hasil evaluasi serta membuat laporan kerja kepada

manajer unit usaha.
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3) Melaksanakan pengendalian pemakaian biaya bidang keuangan

dengan berpedoman kepada RKO dan RKAP yang telah

disetujui/disahkan.

4) Memberikan motivasi dan melaksanakan pengawasan melekat kepada

seluruh pekerja dalam ruang lingkup tugasnya untuk meningkatkan

prestasi dan produktivitas kerja serta peningkatan karier pekerja

bawahannya.

5) Menciptakan iklim kerja yang baik agar tercapai prestasi kerja yang

optimal untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi.

6) Memberikan teladan yang baik bagi bawahannya, baik di dalam

maupun di luar lingkungan kerja.

7) Memelihara hubungan yang harmonis dengan bawahan dan instansi

yang berkaitan dengan tugasnya demi kelancaran pelaksanaan tugas.

8) Membina ketrampilan dan kemampuan pekerja bawahannya.

9) Membuat dan menyampaikan Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DP2K)

pekerja bawahannya kepada manajer unit usaha.

f. Kepala Laboratorium

Tugas dan wewenang kepala laboratorium adalah:

1) Melaksanakan pemeriksaan hasil pengolahan secara cermat untuk

menjaga kualitas produksi yang tinggi.

2) Bertanggung jawab atas penetapan jenis produk yang diperiksanya.

g. Mandor besar

Tugas dan wewenang mandor besar adalah :
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1) Membantu sinder dalam mengawasi dan memeriksa pelaksanaan

pekerjaan pekerjaan mandor bawahannya.

2) Membina dan memberi petunjuk pada mandor dan pekerja dalam

melaksanakan tugasnya guna meningkatkan efisiensi dan

produktivitas kerja.

h. Mandor

Tugas dan wewenang yang dimiliki mandor adalah mengawasi dan

memeriksa hasil kerja bawahannya. Memberi petunjuk secara langsung

kepada para pekerja dalam hal pelaksanaan tugas.

i. Krani (Juru tulis)

Tugas dan tanggung jawab krani adalah melaksanakan pencatatan

seluruh administrasi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

j. Satpam

Satpam mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1) Menjaga keamanan di lingkungan perusahaan.

2) Menjaga seluruh kekayaan perusahaan, baik dalam emplasmen

maupun yang berada di afdeling/bagian.

3) Bertanggung jawab mengenai keamanan lingkungan secara penuh dan

umum.

D. Fasilitas Umum dan Sosial

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dan

dibutuhkan dalam mendukung kegiatan dan aktivitas pekerja. Keadaan sarana
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dan prasarana yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap kelancaran

pelaksanaan kegiatan pekerja, selain itu keadaan sarana dan prasarana juga

dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan di PT Perkebunan Nusantara VII

Unit Usaha Baturaja.

1. Fasilitas Kesehatan

Perusahaan menyediakan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas),

dengan sarana dan prasarana yang memadai dan ditangani oleh Dokter dan

Paramedis serta perawatan di rumah sakit yang ditunjuk bagi yang

memerlukan.

2. Fasilitas Olah Raga

Perusahaan menyediakan sarana dan prasarana antara lain lapangan sepak

bola dan bola volley.

3. Fasilitias Perumahan

Perusahaan menyediakan perumahan.  Bagi pekerja yang tidak menempati

rumah dinas karena keterbatasan rumah, maka pekerja diberi bantuan sewa

rumah.

4. Fasilitas Ibadah

Perusahaan menyediakan masjid sebagai sarana ibadah bagi pekerja

beserta keluarganya (PTPN VII Unit Usaha Baturaja, 2011).
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E. Kebijakan PTPN VII Unit Usaha Baturaja

1. Kebijakan Direksi

Direksi memiliki hak untuk membuat kebijakan RKAP (Rencana Kerja

Anggaran Perusahan) untuk 1 tahun kedepan. Dalam kebijakan tersebut

hal yang paling penting ditentukan adalah mengenai harga pokok. Dimana

harga pokok tersebut menjadi pedoman untuk unit usaha dalam pembelian

bokar. Penetapan harga pokok akan disesuaikan dengan harga rupiah

terhadap dolar yang berlaku pada saat tersebut. Kal ini dikarenakan hasil

produksi perusahaan akan diekspor sehingga penetapan harga pokok

menyesuaikan dengan harga dolar.

2. Kebijakan Manager Unit Usaha

1) Manager unit usaha memiliki hak untuk membuat kebijakan tentang

penentuan anggaran pembelian bokar serta pembelian bokar.

Pembuatan kebijakan ini dilakukan setelah melakukan rapat bulanan

yang diadakan sebulan sekali mengenai evaluasi kinerja bulanan.

Setelah mengevaluasi kenerja dan biaya produsi biaya produksi bulan

lalu, serta melihat harga dolar dolar yang berlaku saat ini (pada saat

rapat dilakukan) maka manager unit usaha akan membuat kebijakan

mengenai anggaran pembelian bokar yang baru serta melakukan

pembelian bokar.

2) Manager unit usaha memiliki hak untuk membuat kebijakan menganai

apakah akan melakukan proses pengolahan bulan ini atau tidak. Hal ini

dilakukan jika pemasukan bahan baku bokar tidak memenuhi target



59

untuk produksi. Sehingga manager unit usaha membuat surat

permohonan kepada Direksi untuk mengirim bahan baku yang ada ke

unit usaha lain atau meminta tambahan bahan baku dari unit usaha

lain. Kemudian hal ini akan dirapatkan oleh direksi untuk menentukan

apakah langkah yang sebaiknya diambil.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan :

1. Jumlah biaya produksi yang berfluktuatif setiap tahunnya, dari 2012 -

2014 biaya terbesar diperoleh pada tahun 2013 dan mengalami

penurunan pada tahun 2014, hal ini dikarenakan pada tahun tahun 2014

permintaan karet remah di pasar global menurun sehingga PTPN VII

unit usaha Baturaja memutuskan untuk mengurangi produksi.

2. Anggaran penyediaan bokar setiap tahunnya meningkat, dari 2012 – 2014

anggaran terbesar diperoleh pada Tahun 2014, hal ini dikarenakan

persaingan dalam membeli bokar dengan perusahaan lain sehingga harga

bahan mentah karet meningkat pada tahun tersebut.

3. Biaya produksi karet remah (biaya gaji, tunjangan dan sosial staff, biaya

pengolahan, biaya pemeliharaan mesin pabrik, biaya pengepakan, dan

biaya asuransi), biaya pembelian bahan baku dan hasil produksi secara

bersama-sama berpengaruh terhadap anggaran pembelian bokar pada PT

Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Baturaja dengan taraf

kepercayaan 99%.

.
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B. Saran

1. Mengingat dalam penelitian ini membuktikan hasil bahwa Biaya produksi

karet remah berpengaruh terhadap Anggaran pembelian bokar pada PT

Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Baturaja maka PT Perkebunan

Nusantara VII juga harus terus mengupayakan agar tidak terjadi

kekurangan bahan baku, dimana saat ini banyak perusahaan lain yang juga

membutuhkan bokar sebagai bahan baku karet remah, penerapan anggaran

yang baik berguna untuk pencapaian tujuan perusahaan yang mempunyai

sistem keuangan yang efisien sehingga perencanaan jumlah bahan mentah

yang harus dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang

dapat terealisasi.

2. Bagi peneliti sejenis, disarankan agar membahas lebih lanjut mengenai

bagaimana cara penentuan anggaran pembelian bahan olah karet dilakukan

pada PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Baturaja.
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