
IV. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek

4.1.1 Sejarah Singkat Pabrik Gula Pradjekan

Pabrik Gula Pradjekan (PG Pradjekan) terletak sekitar  22 km dari  kota 

Bondowoso,  dibangun  di  atas  areal  sekitar  950  Ha  di  Desa  Pradjekan  kidul 

kecamatan  Pradjekan,  kabupaten Bondowoso. Pabrik  ini  didirikan tahun 1883 

oleh  perusahaan  belanda  “NV  Cultuur  Mij  –  Pradjekan  –  Tenggarang” dan 

merupakan investasi dari “JW Bernie Arment & Co” Surabaya.

Tahun 1909 hingga tahun 1957, PG Pradjekan diambil alih oleh “Cultuur  

Handel  en  Industrie  Bank” yang  berada  di  Surabaya.  Saat  masa  pendudukan 

Jepang sampai  perang revolusi  berakhir,  PG Pradjekan terpaksa  menghentikan 

produksi  gula.  Setelah  perang  berakhir,  PG Pradjekan  dibangun  kembali  oleh 

pemiliknya.

Pemerintah  RI  mengembil  alih  PG  Pradjekan  sebagai  realisasi 

nasionalisme perusahaan Belanda di Indonesia pada 10 November 1957. Karena 

PG Pradjekan merupakan perkebunan milik Belanda, pengelolaannya diserahkan 

Pusat Perkebunan Negara baru (PPN baru). Untuk itu, pemerintah mengeluarkan 

undang-undang  nasionalisasi  pada  tahun  1959  dan  PG  Pradjekan   ditetapkan 

berada di bawah PPN unit Jawa Timur rayon VIII (UU No. 26/1959).

Reorgansasi dalam tubuh PPN dilakukan pada tahun 1960, yaitu dengan 

dibentuknya praunit-praunit yang kemudian menjadi unit-unit rayon sehingga PG 

Pradjekan  termasuk  dalam  unit  rayon  A.  Tahun  1961  dikeluarkan  Peraturan 
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Pemerintah   No.  141  s.d.  175  untuk  mengukuhkan  unit-unit  tersebut  menjadi 

badan hukum, sampai akhirnya unit-unit tersebut diubah menjadi PPN kesatuan 

dan PG Pradjekan termasuk dalam PPN kesatuan Jawa Timur IV. Tahun 1963 

diadakan  spesialisasi  sehingga  PPN kesatuan  diubah  menjadi  PPN gula,  PPN 

tembakau, PPN karet, PPN aneka tanaman, dan sebagainya.

Kembali  diadakannya  reorganisasi  pada  27  Maret  1968  yang  sesuai 

dengan PP No. 13 dan 14 tanggal 13 April 1968, tentang pembentukan PPN gula, 

PG Pradjekan bergabung dengan PNP XXV yang berkantor induk di Jl. Jembatan 

Merah No. 35 Surabaya.

Tahun  1975  sesuai  dengan  PP  no.  15/1975,  PNP  XXV  mulai  berdiri 

sebagai perseroan terbatas dan kemudian bergabung dengan PNP XXIX menjadi 

PTP XXIX-XXV yang kemudian disebut dengan PTP XXIX-XXV (persero) yang 

berkantor  induk  di  Jl.  Merak  no.1  Surabaya,  sampai  sekarang  dengan  akta 

pendirian  yang  dibuat  pada  30  juni  1975  dihadapan  notaris  GHS  Loemban 

Tobing, SH.

Tahun 1996, berdasarkan PP RI No. 16 tahun 1996 tanggal 14 Februari 

1996 tentang peleburan perusahaan perseroan PTP XX (persero) dan PTP XXIX-

XXV  menjadi  perusahaan  PTP  Nusantara  XI  (persero)  dan  lembaran  Negara 

tahun 1996 No. 22 yang berkedudukan di Jl. Merak no. 1 Surabaya. 

4.1.2 Tujuan Perusahaan

Pabrik gula dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai tujuan ekstern 

di antaranya sebagai berikut:
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1. Ikut mendukung pembangunan ekonomi  nasional  dengan membantu 

pemerintah  melalui  pemasukan laba  yang  diperoleh  perusahaan dan 

pemasukan pajak.

2. Ikut  aktif  memberikan  bimbingan  kepada  sektor  swasta  khususnya 

pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi.

3. Ikut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan serta 

program pemerintah di bidang ekonomi, diantaranya pembangunan di 

bidang swasembada gula.

Adapun misi perusahaan, yaitu Tri Dharma Perkebunan Plus yang berisi 

antara lain:

1. Penghasil devisa bagi negara.

2. Pemenuhan fungsi sosial yang meliputi pemeliharaan dan penambahan 

lapangan kerja.

3. Memelihara  sumber  daya  alam  yang  berupa  pemeliharaan  dan 

peningkatan kesuburan tanah serta tanamannya.

4. Sebagai agen atau penggerak pembangunan.

4.1.3 Struktur Organisasi 

Keberadaan organisasi yang mengoordinasi struktur staf ditujukan untuk 

mengembangkan profesi keahlian sehingga bisa dicapai optimalisasi pencapaian 

tujuan  organisasi.  Organisasi  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan,  seperti 

pengembangan sistem dan prosedur, pengembangan karir dengan cara mutasi dan 

promosi.
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Organisasi  dalam  pengertian  yang  luas  adalah  suatu  sistem  yang 

merangkaikan kelompok orang, prosedur, dan tujuan. Timbulnya pengertian dan 

sistem dalam organisasi adalah adanya saling keterkaitan dan derajat kompleksitas 

suatu organisasi.

Struktur  organisasi  PG  Pradjekan  berbentuk  lini.  Pimpinan  tertinggi 

dipegang oleh Administratur  yang bertanggung jawab pada direksi.  Dan untuk 

meringankan tugasnya, Administratur dibantu oleh kepala bagian yang terdiri atas 

Kepala Bagian Tanaman, Kepala Bagian Instalasi, Kepala Bagian Pabrik, Kepala 

Bagian Tata Usaha dan Keuangan (A.K.U).

Uraian  tugas  dan  tanggung  jawab  dari  setiap  bagian  dapat  diuraikan 

sebagai berikut:

1. Administratur

Administratur mempunyai tugas pokok mengawasi unit pabrik secara 

langsung yang  ditangani  oleh  kepala  bagian.  Administratur  merupakan 

pimpinan  tertinggi  dalam  suatu  pabrik  dan  bertanggung  jawab  atas 

kegiatan  pabrik  untuk  urusan  ke  luar  ataupun  ke  dalam pabrik.  Tugas 

Administratur sebagai pimpinan, yaitu:

a) Membuat  dan  melaksanakan  rencana  yang  terperinci  (fisik  dan 

keuangan)  sesuai  dengan  rencana  kerja  jangka  pendek  maupun 

jangka panjang.

b) Memelihara  dan  mempertahankan  mutu  dari  tiap-tiap  pelaksanaan 

tugas,  efektivitas  pabrik,  dan  penggunaan  tiap-tiap  daya  secara 

produktif. 
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c) Memeriksa  secara  teratur  pelaksanaan  pekerjaan  dan  bagian  tiap 

pekerjaan,  dan  memberikan  bimbingan  serta  petunjuk  untuk 

mencapai standar yang telah ditetapkan.

d) Mengurus semua aset dan fasilitas perusahaan sebaik-baiknya.

2. Kepala Bagian Tanaman

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Tanaman dibantu oleh 

Sinder Kebun, Mandor, dan Pelaksana. Kepala Bagian Tanaman memiliki 

tugas pokok, antara lain:

a) Bertanggung  jawab  secara  langsung  kepada  Administratur dalam 

bidang tanaman.

b) Mewakili Administratur jika berhalangan.

c) Membuat  rencana kegiatan operasi  tanaman yang meliputi  luas area 

tanaman, letak, masa tanam, dan jenis tebu yang ditanam.

d) Mengordinasi  pengurusan  areal  tanaman  untuk  jangka  waktu  tiga 

tahun mendatang.

e) Merumuskan  rencana  strategi  peningkatan  mutu  dan  jumlah  tebu 

rakyat untuk kepentingan petani tebu dan perusahaan.

f) Mengusahakan  tanaman  tebu  dengan  teknik  tanam yang  baik  guna 

menjamin hasil produksi yang maksimal dan ekonomis.

g) Mengusahakan  penebangan  dan  pengangkutan  tebu  dengan  biaya 

ekonomis untuk menjaga kelancaran dan kelangsungan produksi.
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Bagian-bagian yang dibawahi oleh Kepala Bagian Tanaman, antara lain:

a) Sinder Kebun Kepala (SKK) Tanaman yang bertugas membeli  bibit 

dan pupuk.

b) Sinder  Kebun  Wilayah  (SKW)  Tanaman  yang  bertugas  membantu 

SKK tanaman baik dalam pembelian dan penjagaan bibit dan pupuk.

c) SKW Penelitian  dan  Pengembangan  (SKW Litbang)  yang  bertugas 

mengawasi penelitian.

d) SKK Tebang dan Angkut bertugas menjaga jalannya penebangan dan 

pengangkutan tebu dari lahan ke gudang.

e) Para  Sinder  Tebang  adalah  buruh  yang  melaksanakan penebangan 

tebu.

f) Karyawan pelaksana Bagian Tanaman bertugas melaksanakan tugas di 

bagian tanaman.

3. Kepala Bagian Instalasi

Kepala Bagian Instalasi mempunyai tugas, antara lain:

a) Bertanggung jawab (Responsibility Center/RC) atas  Stasiun Ketel dan 

bertugas  memeriksa  keadaan  ketel  agar  proses  produksi  berjalan 

lancar. 

b) Bertanggung jawab (RC) atas Stasiun Giling dan bertugas memeriksa 

keadaan giling pada saat proses produksi.

c) Bertanggung jawab (RC)  atas Sentral listrik dan bertugas memeriksa 

keadaan listrik yang digunakan pabrik.
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d) Pada  bagian  bengkel  dan  kendaraan  bertugas  memeriksa  serta 

mengawasi kendaraan inventaris perusahaan.

e) Karyawan  pelaksana  bagian  instalasi  bertugas  melaksanakan  tugas-

tugas di bagian instalasi.

4. Kepala Bagian Pabrik

Kepala Bagian Pabrik mempunyai tugas, antara lain:

a) Membuat rencana bagian produksi untuk pengolahan pabrik.

b) Mengusahakan kerja peralatan  pengolahan untuk mendapatkan  hasil 

gula yang baik.

c) Melakukan  analisa  pengawasan  mutu  untuk  menjamin  produk 

dihasilkan sesuai yang diharapkan.

d) Mengelola administrasi untuk laporan bagian pabrikasi.

e) Menyusun  dan  mengawasi  pelaksanaan  rencana  belanja,  menyusun 

modal  bulanan,  menyediakan  data  laporan  tahunan  untuk 

Administratur,  dan  bertanggung  jawab  atas  ketepatan  teknik  dan 

finansial.

Bagian-bagian yang dibawahi oleh Kepala Bagian Pabrik, antara lain:

a) Chemicer  yang  bertugas  mencampur  bahan-bahan  kimia  agar  gula 

sesuai dengan remise.

b) RC Pabrik Tengah bertugas memeriksa mesin di tengah agar proses 

tetap berlangsung.

c) RC Pabrik Belakang bertugas memeriksa keadaan bangunan

d) Bagian Laboratorium bertugas meneliti hasil proses produksi.
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5. Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan (A.K.U)

Kepala  Bagian  Tata  Usaha  dan  Keuangan  (A.K.U)  mempunyai  tugas 

sebagai berikut:

a) Mengatur administrasi dalam mengolah keuangan pabrik.

b) Bertanggung jawab penuh kepada Administratur mengenai ketertiban 

administrasi.

c) Mengoordinasi pelaksanaan tugas dalam bidang TU dan pembukuan, 

mengelola para tenaga kerja, dan sekretaris umum.

d) Mengelola  penyimpangan penerimaan  dan pengeluaran  barang serta 

perlengkapannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bagian-bagian  yang  dibawahi  oleh  Kepala  Bagian  Tata  Usaha  dan 

Keuangan (A.K.U), antara lain:

a) Bagian pembukuan bertugas mengelola pembukuan transaksi-transaksi 

perusahaan.

b) Bagian  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  bertugas  menangani 

pengelolaan tenaga kerja perusahaan.

c) Bagian  keuangan  bertugas  melaksanakan  pekerjaan  di  bidang 

keuangan.

d) Bagian Gudang bertugas mencatat barang yang keluar masuk gudang.
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4.1.4 Ketenagakerjaan 

4.1.4.1 Klasifikasi Karyawan PG Pradjekan

Tenaga  kerja  pada  PG  Pradjekan  menurut  statusnya,  dibagi  menjadi 

beberapa bagian, di antaranya sebagai berikut:

1. Karyawan Tetap

Menurut  kedudukannya  karyawan  tetap  dibagi  menjadi  dua,  yaitu 

karyawan  staf  dan  karyawan  pelaksana.  Karyawan  tetap  adalah  tenaga 

kerja yang bekerja  setiap hari kecuali hari libur dan cuti, yang diangkat 

oleh  dewan  direksi,  sedangkan  untuk  karyawan  pelaksana 

pengangkatannya dilakukan oleh Administratur.

2. Karyawan Kampanye

Karyawan  kampanye adalah tenaga kerja yang bekerja khusus dalam 

masa  giling,  tetapi  hak dan kewajibannya  sama seperti  karyawan tetap 

bulanan.  Namun  bila  musim  giling  berakhir,  hubungan  karyawan 

kampanye dengan pabrik berakhir juga. Jumlah karyawan kampanye tetap 

dan tidak bergantung pada kapasitas produksi. 

3. Karyawan Musiman

Karyawan Musiman adalah tenaga kerja seperti karyawan  kampanye 

namun perbedaannya Karyawan Musiman tidak menerima gula ‘icip-icip’ 

dan  pengobatan  dari  perusahaan.  Karyawan  musiman  dapat  dibagi 

menjadi:
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a) Pekerja kampanye borongan tanaman

Pekerja  ini  melaksanakan  pekerjaan  mulai  dari  persiapan  tanam, 

pembukaan tanah, dan pemeliharaan sampai tebu layak ditebang. 

b) Pekerja kampanye penebang

Pekerja ini melaksanakan pekerjaan sejak tebu ditebang sampai tebu 

diangkat  di  atas  alat  pengangkut.  Pekerja kampanye  lain,  yaitu  pekerja 

yang  bekerja  di  sekitar  emplasemen,  tenaga  pembersih  tebu,  yang 

melaksanakan  pekerjaan  pada  musim  giling  saja,  mulai  dari  tenaga 

penggiling sampai tenaga pengepak. 
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4.1.4.2 Jumlah Karyawan PG Pradjekan

Tabel 4.1
Rincian Jumlah Karyawan
PG Pradjekan, Bondowoso

Untuk Tahun 2007 dan 2008

No Jenis Karyawan Tahun 2008 Tahun2007

1 Karyawan tetap

• Golongan IIIA – IVD

• Golongan IA – IID

32

314

33

339

2 Karyawan musiman (ex. 

Kampanye)

181 210

3 Karyawan masa percobaan - -

4 PKWT LMG - -

5 PKWT DMG 78 79

6 PKWT DMG 12 bulan - -

7 Karyawan honorer 2 2

8 Tenaga kerja borongan LMG - -

9 Tenaga kerja borongan DMG 71 58

10 Tenaga kerja borongan 12 bulan 4 4

11 Borongan staple gula 59 60

Jumlah 741 785
Sumber: PG Pradjekan per Agustus 2008

4.1.4.3 Jam Kerja PG Pradjekan

Pelaksanaan jam kerja untuk karyawan tetap perusahaan, yaitu:

a. Senin sampai dengan Sabtu, kecuali Jumat, jam kerjanya, yaitu:

06.00 – 10.30 BBWI :  jam kerja normal

10.30 – 11.00 BBWI :  jam istirahat
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11.30 – 14.00 BBWI :  jam kerja

14.00 dan seterusnya :  jam keluar

b. Jumat  jam kerjanya mulai jam 06.00 sampai dengan jam 11.00.

Untuk karyawan kampanye, jam kerjanya dibagi menjadi tiga shift dengan 

ketentuan sebagai berikut:

Shift I : jam 06.00 – 14.00 BBWI

Shift II : jam 14.00 – 22.00 BBWI

Shift III : jam 22.00 – 06.00 BBWI

4.1.5 Produksi 

Pabrik gula merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang tergolong 

unik karena sifat  produksi pabrik gula pada umumnya  adalah musiman,  sesuai 

dengan siklus tanaman tebu, tidak terkecuali pada PG Pradjekan. PG Pradjekan 

memulai  masa giling (sebutan untuk periode proses produksi gula) pada bulan 

Mei atau Juni, bergantung pada musim atau cuaca pada tahun yang bersangkutan. 

Lamanya masa giling untuk PG Pradjekan kurang lebih 180 hari (enam bulan). 

Masa  di  luar  giling  disebut  Luar  Masa  Giling  (LMG),  sedangkan  saat  giling 

disebut dengan Dalam Masa Giling (DMG). 

Pada saat DMG, pabrik akan beroperasi terus menerus 24 jam/hari sejak 

awal giling hingga masa giling telah selesai. Jika ada kerusakan mesin sehingga 

pabriknya  harus  berhenti,  lamanya  pemberhentian  akan  dinyatakan  dalam 

jam/hari.  Total  waktu  berhenti  dinyatakan  dalam  prosentase  terhadap  jumlah 

waktu giling selama giling. 
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4.1.5.1 Hasil Produksi

Hasil produksi PG Pradjekan terdiri atas:

1. Hasil Utama 

Hasil produksi utama PG Pradjekan  adalah berupa Super High Sugar 

(SHS).

2. Hasil Sampingan

Hasil sampingan dari proses produksi gula pada PG Pradjekan adalah:

a. Ampas  yang  merupakan sisa  produksi  yang  berupa  serbuk yang 

harus diproses terlebih dahulu berupa  sepah atau serabut. Ampas 

ini  dapat  digunakan  bahan  bakar  ketel,  kertas  tulis,  karton,  dan 

hardboard. 

b. Blotong, yaitu  nira kotor yang dihasilkan dari pengendapan nira. 

Blotong  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  gula  dengan  jalan 

mengembalikan  ke  stasiun  penggilingan  untuk  diproses  dan 

digunakan sebagai pupuk. 

c. Tetes,  yaitu  sisa  atau kotoran dari  hasil  nira  kental  yang berupa 

cairan nira kental.  Tetes merupakan produk sampingan yang saat 

ini  bisa  mendatang  keuntungan  yang  cukup  besar  untuk 

perusahaan.  Tetes  dapat  digunakan  untuk  makanan  ternak, 

campuran vetsin, obat-obatan, dan bahan alkohol.
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4.1.5.2 Proses produksi

Proses produksi yang harus dilakukan untuk menghasilkan gula dengan 

kualitas terbaik, yaitu terdiri atas:

1. Penimbangan Tebu

Tebu  hasil  tebangan yang  diangkut  ke  pabrik,  terlebih  dahulu 

ditimbang dengan traksi lori di atas jembatan timbang. Tebu ini disebut 

tebu giling dan dipersiapkan di  emplasement  (penyimpanan sementara) 

pabrik menunggu giliran untuk digiling. 

2. Pencacahan dan Penggilingan

Tebu giling dibongkar di meja tebu untuk dipotong-potong ke dalam 

ukuran  kecil  dengan  perangkat  cane  preparator.  Pemotongan  ini 

dilakukan  dengan  alat  pemotong  tebu  cane cutters  dan  unigrator agar 

dapat memerah nira sebanyak-banyaknya. Setelah dipotong, tebu digiling 

untuk memecah nira dalam tebu. Penggilingan dilakukan dengan baterai 

giling yang meliputi empat perangkat gilingan yang masing-masing terdiri 

atas tiga rol berparit. Penggilingan ini fungsinya untuk mengekstraksi nira 

tebu  dan  ampasnya.  Untuk  meningkatkan  efisiensi  setinggi  mungkin, 

digunakan  sistem  imbibisi  sekitar  30%  dari  berat  tebu  giling.  Dalam 

proses ini air bercampur dengan nira. 

Stasiun penggilingan sendiri menggunakan banyak peralatan, mesin 

berat,  serta turbin. Oleh karena itu, stasiun ini merupakan pengonsumsi 

tenaga terbesar,  yaitu  sekitar  60% dari  seluruh kebutuhan pabrik.  Pada 

stasiun  ini,  juga  dipergunakan  berbagai  minyak  pelumas  dan  air 
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pendingin. Hasil proses penggilingan ini adalah nira mentah dan ampas 

dalam keadaan  terpisah.  Ampas  (sekitar  30% dari  berat  tebu)  menjadi 

bahan bakar bagi ketel uap dan sisanya ditimbun dalam persediaan setelah 

dicetak  dalam bentuk  ampas  ball.  Ampas  persediaan  ini  dipergunakan 

untuk  bahan  bakar  apabila  terjadi  stagnasi  gilingan  tanpa  terhentinya 

operasi  pabrik.  Ampas  juga  digunakan  untuk  lokomotif  pabrik  yang 

berketel uap. 

3. Pemurnian Nira (Stasiun Pemurnian)

Nira  hasil  perahan  gilingan  disebut  dengan  nira  merah.  Nira  ini 

ditimbang secara otomatis dan beratnya dapat mencapai 100% dari berat 

tebu  karena  sudah  bercampur  dengan  air  imbibisi.  Pemurnian  nira 

dimaksudkan untuk mengeluarkan bahan-bahan selain gula sebanyak 7% 

larut dalam nira mentah. Kemudian nira dipanaskan sekitar 750 C agar siap 

mengalami pemurnian (saturasi). 

Dalam  proses  sulfitasi  dipakai  bahan-bahan  pembantu  seperti 

Ca(OH)2  dan  oksida  belerang  (SO2).  Susu  kapur  dibuat  dengan 

pemadaman  kapur  CaO dalam  lime slaker.  Oksida  belerang  dihasilkan 

dengan  pembakaran  belerang  dalam  tabung.  Nira  mentah  direaksikan 

singkat dengan susu kapur pada defector sampai pH 9,5-10,5, dilanjutkan 

melalui pereaksian menggunakan gas belerang dalam sulfiteur sampai pH 

7.  Dalam reaksi  ini  sebagian  bukan gula  penting  terikat  dalam bentuk 

yang dapat mengendap. Untuk merapatkan endapan, nira pasca sulfitasi 

dipanaskan  lagi  sehingga  mencapai  suhu  1050 C.  Selanjutnya,  melalui 
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lintasan  flash  tank  disalurkan  ke  bejana  pengendapan  clarifier  dengan 

maksud  untuk  mengeluarkan  gas  pengganggu.  Proses  pengendapan 

diperlancar dengan bantuan flokulant. Endapan yang terjadi berupa nira 

kotor (muddy juice). Nira kotor selanjutnya disaring dengan vacuum filter  

sehingga diperoleh kotoran padat (blotong) sebagai limbah yang beratnya 

sekitar 3 % dari berat tebu. Nira jernih yang berasal dari proses clarifier  

dengan suhu kurang lebih 1050 C disebut dengan nira encer. 

4. Penguapan Nira Encer (Stasiun Penguapan)

Tahapan proses ini berfungsi untuk mengurangi kandungan air  yang 

masih  85% dalam nira  encer  sehingga  dalam nira  kental  tinggal  40% 

kadar  air,  yaitu  suatu  tingkat  densitas  yang  optimal  untuk  proses 

kristalisasi.  Penguapan sebagai proses fisik dilakukan di bawah 1100  C, 

yaitu  ambang  bertahannya  struktur  kemurnian  dari  gula.  Karena  itu, 

penguapan dilakukan pada bejana tertutup dan bersambung dalam empat 

ulangan dengan memanfaatkan panas uap bekas bertekanan rendah dalam 

beberapa ulangan. Air sejumlah 75% berat tebu (nira encer) diuapkan di 

sini. Untuk penghematan kalori, kondesat yang berasal dari uap pemanas 

termasuk uap nira bebas kandungan gula, dimanfaatkan sebagi air pengisi 

ketel, sedangkan kondesat yang mengandung gula, dipakai sebagai proses 

pabrikasi.  Uap  nira  terakhir  diembunkan  dalam  kondesor.  Nira  kental 

hasil  penguapan dengan densitas  sekitar  60 brix  disulfitasi  lagi  sampai 

mencapai pH 5,4 guna memucatkan warna. 
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5. Kristalisasi Gula (Stasiun Masakan/ Kristalisasi)

Tujuan dari proses kristalisasi adalah untuk memeroleh gula semurni 

mungkin  dalam bentu  padat  (kristal).  Proses  ini  dilangsungkan dengan 

penguapan  yang  lambat  dan  pan-pan masak  hampa  udara.  Masakan 

(massquite) yang sudah tua masih berkadar air 6% atau kurang dan berupa 

butir-butir gula kristal yang dilengkapi oleh cairan pekat (stroop sirup). 

Gula  hablur  dipisahkan  sirupnya  di  dalam  centrifuge yang  dilengkapi 

dengan saringan. Sirup yang kadar gulanya masih tinggi dikembalikan ke 

pan  masak untuk dimasak ulang sehingga terjadi daur masakan A, dan 

seterusnya. 

Kadar  gula  dan  sirup  lanjutan  bergerak  menurun.  Jika  kadar  itu 

bergerak  di  bawah  30  %,  pemasakannya  dihentikan  karena  tidak  lagi 

ekonomis. Gula A dipisahkan untuk produk, sedangkan masakan terakhir 

disebut dengan gula D (low grade). Gula D dibuat halus dan dipersiapkan 

menjadi bibit (seed) bagi masakan A (high grade massquite) dan sirup D 

disebut tetes akhir (melasse/molasses).

Batasan  tingkat  masak  pada  A  dan  D  ditentukan  oleh  mutu 

kemurnian nira kental  yang umumnya tidak lebih dari  79%. Di stasiun 

masakan, air yang menguap berjumlah paling sedikit 35% dari berat nira 

kental atau 12% berat tebu. Air bilasan dari stasiun ini dan dari pemutaran 

gula juga diuapkan. 
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6. Pemutaran dan Penyaringan Gula (Stasiun Puteran)

Bagian  proses  ini  merupakan  pelengkap  terpadu  stasiun 

pemasakan/kristalisasi karena di sini hasil kristalisasi dipisahkan dengan 

memisahkan  hablur  secara  mekanis  dari  sirup  yang  melingkupinya. 

Pemutar  gula  (centrifuge)  merupakan  tromol  dengan  saringan  khusus 

yang berputar pada rotasi tinggi.

Dengan daya  sentrifugal,  sirup dari  massquite  yang dimasukkan di 

sekitar poros dilempar menembus keluar, sedangkan butiran gula tertahan 

di dalam saringan. Setiap massquite, yaitu A dan D diputar dua kali untuk 

memperoleh hasil  gula yang bersih.  Pada pemutaran pertama sirup asli 

terlempar  keluar  lalu  gulanya  dicampur  dengan cairan baru yang lebih 

murni sebagai pembilas. 

Gabungan antara kristalisasi dan pemutaran gula merupakan proses 

ekstraksi gula serta pengeluaran bukan gula yang terakhir. Hampir seluruh 

kandungan  gula  dalam  bentuk  baku  dihasilkan  dalam  gula  produk 

sehingga praktis bahan bukan gula yang tersisa sesudah pemurnian nira 

disisihkan dalam tetes akhir. 

Proses  selanjutnya  gula  masih  dikeringkan  dan  disortir  menurut 

persyaratan SHS-1. Gula yang tak memenuhi syarat dilebur dan dimasak 

kembali.  Selanjutnya,  gula  produk ditimbang dan dikemas.  Tetes  akhir 

sekitar 4% dari berat tebu ditimbang secara otomatis kemudian dipompa 

ke penimbunan atau diangkut langsung ke konsumen.
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7. Penyelesaian, Pemilahan, dan Pengemasan (Stasiun Penyelesaian)

SHS-1  dikemas  dalam  karung  goni  dengan  kantong  plastik  di 

dalamnya dengan ukuran berat @100 kg netto, kemudian ditimbun dalam 

gudang. 
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Gambar 4.2
Bagan proses dan hasil produksi

PG Pradjekan

Sumber data:PG Pradjekan Bondowoso
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4.1.6 Perencanaan dan Pengendalian Biaya Produksi PG Pradjekan

Dalam menjalankan aktivitas  produksinya  perusahaan berpedoman pada 

kebijakan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disusun oleh 

dewan direksi. RKAP berasal dari Rencana Anggaran Belanja (RAB) perusahaan 

yang diajukan sebelumnya kepada dewan direksi. Penetapan angka-angka dalam 

RAB mengacu pada:

a. Besarnya kapasitas giling yang tersedia atau akan tersedia.

b. Realisasi giling yang pernah dicapai selama lima tahun terakhir baik 

untuk angka dasar produksi maupun perhitungan biaya produksi.

c. Standar fisik pabrik gula.

d. Norma-norma efisiensi  dan efektivitas  kerja serta  batas kemampuan 

yang mungkin dicapai.

RAB  yang  telah  disetujui  oleh  administratur  kemudian  diajukan  pada 

dewan  direksi.  Pada  tingkat  direksi  akan  dilakukan  pembahasan  RAB  yang 

dilakukan dalam  dua tingkatan, yaitu pembahasan angka dasar dan pembahasan 

anggaran pabrik secara menyeluruh. Dalam pembahasan ini akan ditinjau hal-hal 

sebagai berikut:

a. Bagaimana  realisasi  yang  telah  dicapai  dalam  satu  tahun  sebelum 

waktu penyusunan anggaran.

b. Pencapaian target untuk satu tahun anggaran yang telah berjalan.

c. Gambaran tahun anggaran yang akan disusun.
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Anggaran  yang  digunakan  oleh  perusahaan  adalah  anggaran  tetap. 

Penyusunan anggaran dengan sistem ini dilakukan dengan pertimbangan, antara 

lain:

a. Perusahaan hanya berproduksi pada masa giling.

b. Bahan baku, yaitu tebu yang bersifat musiman dan sangat terbatas.

c. Standar tingkat rendemen tebu yang belum ada.

4.1.6.1 Perencanaan dan Pengendalian Biaya Bahan Baku

Biaya bahan baku sangat erat kaitannya dengan persediaan bahan baku. 

Pelaksanaan pengendalian biaya bahan baku tidak lepas dari masalah penanganan 

persediaan bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan. Pada pabrik gula yang 

dimaksud dengan biaya bahan baku adalah biaya pemakaian bahan baku berupa 

tebu. Biaya pemakaian ini terdiri atas biaya pembibitan, biaya penggarapan tanah, 

biaya tebang dan angkut tebu, dan sebagainya. Untuk menjamin tersedianya bahan 

baku hingga periode giling, PG Pradjekan selain mencukupi persediaan tebu dari 

kebun sendiri, PG Pradjekan juga melakukan suatu kontrak giling dengan petani 

tebu yang ada di sekitar pabrik gula tersebut. 

Pada  PG  Pradjekan  tidak terdapat  persediaan  bahan  baku  karena 

karakteristik dari pabrik gula yang kegiatan produksinya atau biasa disebut masa 

giling  dalam  satu  tahun  hanya  enam  bulan  saja  sehingga  tidak  memerlukan 

persediaan  bahan  baku.  Karakteristik  ini  merupakan  salah  satu  keunikan  dari 

pabrik gula, yang membedakan pabrik gula dengan industri-industri manufaktur 

lainnya. Pada PG Pradjekan standar harga bahan baku untuk setiap satuan tebu 

cenderung berubah-ubah untuk setiap kali melakukan kontrak pembelian karena 
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harga  tebu  sangat  dipengaruhi  oleh  berhasil  tidaknya  panen  tebu.  Dalam  hal 

pemakaian tebu tiap satuan gula, perusahaan telah menetapkan standar pemakaian 

tebu yang disebut dengan tingkat rendemen. Tingkat rendemen adalah hasil bagi 

antara gula kristal  yang dihasilkan dengan tebu yang digiling,  dikalikan 100%. 

Untuk pembuatan anggaran dan realisasi pelaksanaan, biaya bahan baku menjadi 

tanggung jawab dari Kepala Bagian Tanaman beserta stafnya. 

4.1.6.2 Perencanaan dan Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Langsung

Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting bagi proses produksi 

suatu perusahaan.  Ketika memasuki masa giling  (sebutan untuk masa produksi 

gula),  PG  Pradjekan  biasanya  menambah  jumlah  karyawannya  untuk 

mempercepat proses produksi. Karyawan tambahan ini disebut dengan karyawan 

kampanye atau karyawan borongan dan mereka merupakan karyawan tidak tetap. 

Karyawan kampanye adalah tenaga kerja yang bekerja khusus dalam masa giling, 

tetapi hak dan kewajibannya sama seperti karyawan tetap bulanan. Namun bila 

musim giling  berakhir,  hubungan karyawan  kampanye  dengan pabrik  berakhir 

juga.  Jumlah  karyawan  kampanye  tetap  dan  tidak  tergantung  pada  kapasitas 

produksi. 

4.1.6.3 Perencanaan dan Pengendalian Biaya Overhead Pabrik

Yang termasuk dalam biaya  overhead pabrik adalah semua biaya  selain 

biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang turut menyumbang proses 

produksi. Biaya overhead pabrik tidak dapat ditelusur secara langsung ke produk. 

PG Pradjekan  merupakan  perusahaan  yang  bersifat  padat  karya  karena  proses 

produksinya lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia. Oleh karena itu, 
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dasar yang digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk 

adalah jam kerja langsung. 

4.2 Penyajian dan Analisis Data

4.2.1 Penyajian Data Keuangan dan Produksi Perusahaan

Selama  ini  PG  Pradjekan  belum  sepenuhnya  menerapkan  penggunaan 

biaya standar dalam penyusunan anggarannya sebagai alat untuk merencanakan 

biaya  produksi.  Untuk  biaya  bahan  baku,  perhitungan  harga  standar  tiap  satu 

satuan bahan baku, yaitu menggunakan satuan Kuantitas Tebu yang Dihasilkan 

(Ton) sebagai pembaginya,  sedangkan standar biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead, yaitu menggunakan jam kerja langsung (Jam). 

4.2.1.1 Penetapan Standar Biaya Produksi

Sebelum melakukan analisis biaya standar, akan ditetapkan terlebih dahulu 

tarif biaya standar untuk setiap biaya produksi, yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Biaya Bahan Baku

Pabrik gula mempunyai perbedaan dalam pengadaan bahan baku dengan 

perusahaan  manufaktur  lainnya.  Pabrik  memulai  kegiatannya  dari  proses 

penanaman  tebu hingga  pengolahan  tebu  menjadi  gula.  Rencana  produksi 

gula  untuk  tahun  2008,  yaitu  sebesar  34.179,2  ton,  sedangkan  produksi 

aktualnya adalah sebesar 34.907,6 ton. Berikut ini akan diuraikan biaya-biaya 

yang termasuk dalam biaya bahan baku untuk PG Pradjekan yang terdiri atas:
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Tabel 4.2
Perhitungan Standar Biaya Bahan Baku

PG Pradjekan Bondowoso
Untuk Tahun Tebang 2008

Keterangan

Rencana 
Kegiatan 
Anggaran 

Perusahaan 
(RKAP 2008) 

(Rp)

Rencana 
Kuantitas 
Tebu yang 
Dihasilkan

(Ton)

Standar 
Biaya 

Bahan Baku 
per Ton

 (Rp)

1 2 3 4 = 2:3
     
Pembibitan    
 kebun bibit musim - - -
 kebun bibit pokok utama - - -
 kebun bibit pokok utama - - -
 kebun bibit nenek 12111000 466379,8 25,97 
 kebun bibit induk 82399000 466379,8 176,68 
 kebun bibit datar 625441000 466379,8 1341,06 
 lain-lain 381876000 466379,8 818,81 
 bibit ex kultur jaringan - -
 penj. Bibit pucuk (741000000) 466379,8 (1588,83)
Biaya tebu giling 8381465000 466379,8 17971,33 
Biaya penggarapan tanah 1846078000 466379,8 3958,31 
Biaya penggunaan lahan 2772907000 466379,8 5945,60 
Pupuk dan lahan 1262736000 466379,8 2707,53 
Biaya tebu rakyat 140806000 466379,8 301,91 
Biaya tebang dan angkut tebu 3796259000 466379,8 8139,84 
 Jumlah 18561078000  39798,20 
     

Sumber: PG Pradjekan Bondowoso, 2008 (data diolah)

2. Penetapan Standar Biaya Tenaga Kerja Langsung

Perhitungan standar biaya tenaga kerja langsung terdiri atas:

a) Standar Tarif  Upah Tenaga Kerja Langsung
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Tabel 4.3
Perhitungan Standar Tarif Upah

Tenaga Kerja Langsung
PG Pradjekan Bondowoso
Untuk Tahun Tebang 2008

Keterangan

Rencana 
Kegiatan 
Anggaran 

Perusahaan 
(RKAP 
2008) 
(Rp)

Rencana 
Jam Kerja 
Langsung

(Jam)

Tarif 
Standar 
Tenaga 
Kerja 

Langsung 
(Rp)

1 2 3 4 = 2:3
     
Upah karyawan pabrik    
 Gaji umum 3941790000 4320 912451,39
 Gaji karyawan kampanye 591108000 4320 136830,56
 Gaji KKWT 436467000 4320 101034,03
Upah karyawan pengemasan dan angkut 
gula    
 Gaji umum 439539000 4320 101745,14
 Gaji karyawan kampanye 1715119000 4320 397018,29
 Gaji KKWT 94279000 4320 21823,84
 Jumlah 7218302000  1670903,24
     

Sumber: PG Pradjekan Bondowoso, 2008 (data diolah)

b) Standar Pemakaian Jam Kerja Langsung

Rencana Jam Kerja Langsung = 180 hari x 24 Jam

= 4.320 Jam

Jam Kerja Langsung Aktual = 4.392 Jam

Rencana Produksi Gula Tahun 2008 = 34.179,2 ton

Standar Pemakaian jam kerja langsung per ton

Produksi Rencana
Langsung Kerja Jam Rencana=

Ton 34.179,2
Jam 320.4=

= 0,126 Jam/ton
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3. Penetapan Standar Biaya Overhead Pabrik

PG Pradjekan merupakan perusahaan yang  bersifat  padat  karya  karena 

jumlah pekerjanya banyak sehingga dasar pembebanan biaya overhead pabrik 

terhadap produk memakai jam kerja langsung sebab terdapat hubungan yang 

erat antara jumlah upah dengan jam kerja. Untuk keperluan analisis selisih 

antara biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan yang dibebankan kepada 

produk atas dasar tarif, tarif biaya overhead pabrik harus dipecah menjadi dua 

macam,  yaitu  tarif  biaya  overhead  pabrik  tetap  dan  tarif  biaya  overhead 

pabrik variabel.  Karena perusahaan menggunakan metode penentuan harga 

pokok produksi  dengan  metode  full  costing,  yaitu  seluruh  biaya  produksi 

merupakan  harga  pokok produk baik  tetap  maupun  variabel,  produk akan 

dibebani biaya  overhead pabrik dengan menggunakan tarif  biaya  overhead 

pabrik tetap dan biaya overhead pabrik variabel.

Jam Kerja Standar Pada Produksi Aktual

= (kuantitas produksi aktual : kuantitas produksi dianggarkan) x Jam kerja 

langsung dianggarkan

jam 4.320  
 ton34.179,2
 ton34.907,6 ×=

=  4.412,06 Jam
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Tabel 4.4
Perhitungan Standar Tarif 

Biaya Overhead Pabrik
PG Pradjekan Bondowoso
Untuk Tahun Tebang 2008

Keterangan

Rencana 
Kegiatan 
Anggaran 

Perusahaan 
(RKAP 2008) 

(Rp)

Rencana 
Jam Kerja 
Langsung 

(Jam)

Tarif 
Standar 
Biaya 

Overhead 
Pabrik per 

Jam 
(Rp)

1 2 3 4 = 2 : 3
    

Overhead Variabel:    
 Retribusi air 387007000 4320 89584,95

 
Biaya bahan bakar dalam masa 
giling 8235330000 4320 1906326,39

 Biaya pemeliharaan 3903533000 4320 903595,60
 Biaya penanganan limbah 414225000 4320 95885,42

 
Biaya pengemasan gula dan angkut 
gula 2713075000 4320 628026,62

 Bahan pembantu pengolahan tebu 1501389000 4320 347543,75
 Overhead lain-lain 1184085000 4320 274093,75
 Jumlah 18338644000  4245056,48
     
Overhead Tetap:    
 Tenaga kerja tidak langsung (TKTL) 2723497000 4320 630439,12
 Tunjangan kesejahteraan karyawan 2451145000 4320 567394,68
 Tunjangan sosial 1702815000 4320 394170,14
 Tunjangan pelaksanaan tugas 154978000 4320 35874,54
 Biaya kantor 333858000 4320 77281,94
 Asuransi 344227000 4320 79682,18

 
Biaya penelitian dan 
pengembangan 85395000 4320 19767,36

 
Biaya bahan bakar di luar masa 
giling 1175241000 4320 272046,53

 Biaya pemeliharaan 2206146000 4320 510681,94
 Sumbangan 83325000 4320 19288,19
 Biaya penyusutan 3740500000 4320 865856,48
 Biaya Keamanan 61050000 4320 14131,94
 Overhead lain-lain 27613000 4320 6391,90
 Jumlah 15089790000  3493006,94
     
 Total Biaya Overhead 33428434000  7738063,43
     

Sumber: PG Pradjekan Bondowoso, 2008 (data diolah)
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Perhitungan  Biaya  Overhead  Pabrik  yang  Kurang  atau  Lebih 

Dibebankan (Overapplied/Underapplied Factory Overhead)

Dari  data  tahun  2008  tersebut,  dapat  dihitung  adanya  kelebihan  atau 

kekurangan pembebanan overhead pabrik. Selama tahun 2008 perusahaan 

direncanakan  akan  beroperasi  pada  tingkat  kapasitas  4.320  jam  kerja 

langsung.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  mencapai  4.392  jam  kerja 

langsung. 

Total biaya overhead pabrik yang sesungguhnya Rp32.243.478.000

Biaya overhead pabrik yang dibebankan pada

produk dalam tahun 2008 adalah 

(4412,06  x  Rp7.738.063,43) Rp34.140.800.140

Overhead dibebankan terlalu tinggi overapplied Rp  1.897.322.140

4.2.1.2 Penyajian Data Anggaran dan Realisasi Biaya Produksi

Berikut ini akan disajikan perbandingan data anggaran dan realisasi biaya 

produksi  untuk produksi tahun 2008, yaitu:

Rencana kuantitas bahan baku tebu =  46.6379,8 ton

Kuantitas bahan baku aktual =  46.8747,1 ton
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Tabel 4.5
Anggaran dan Realisasi Biaya Bahan Baku

PG Pradjekan Bondowoso
Untuk Tahun Tebang 2008

(dalam ribuan)

Keterangan

Rencana Kegiatan 
Anggaran 

Perusahaan 
(RKAP 2008) 

(Rp)

Realisasi untuk 
Tahun Tebang 

2007/2008 
(Rp)

Pembibitan   
 kebun bibit musim - -
 kebun bibit pokok utama - -
 kebun bibit pokok utama - -
 kebun bibit nenek 12111 24229 
 kebun bibit induk 82399 109813 
 kebun bibit datar 625441 263529 
 lain-lain 381876 757823 
 bibit ex kultur jaringan - -
 penj. Bibit pucuk (741000) (410500)
Biaya tebu giling 8381465 8195425 
Biaya penggarapan tanah 1846078 1668922 
Biaya penggunaan lahan 2772907 2744364 
Pupuk dan lahan 1262736 1270109 
Biaya tebu rakyat 140806 140806 
Biaya tebang dan angkut tebu 3796259 3439095 
 Jumlah 18561078 18203615 
    
Sumber: PG Pradjekan Bondowoso tahun 2008 (data diolah)
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Tabel 4.6
Anggaran dan Realisasi 

Biaya Tenaga Kerja Langsung
PG Pradjekan Bondowoso
Untuk Tahun Tebang 2008

(dalam ribuan)

Keterangan

Rencana 
Kegiatan 
Anggaran 

Perusahaan 
(RKAP 2008) 

(Rp)

Realisasi untuk 
Tahun Tebang 

2007/2008 
(Rp)

    
Upah karyawan pabrik   
 Gaji umum 3941790 4150482 
 Gaji karyawan kampanye 591108 503402 
 Gaji KKWT 436467 528080 
Upah karyawan pengemasan dan angkut 
gula   
 Gaji umum 439539 415537 
 Gaji karyawan kampanye 1715119 1320250 
 Gaji KKWT 94279 113985 
 Jumlah 7218302 7031736 
    
Sumber: PG Pradjekan Bondowoso tahun 2008 (data diolah)
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Tabel 4.7
Anggaran dan Realisasi Biaya Overhead Pabrik

PG Pradjekan Bondowoso
Untuk Tahun Tebang 2008

(dalam ribuan)

Keterangan

Rencana 
Kegiatan 
Anggaran 

Perusahaan 
(RKAP 2008) 

(Rp)

Realisasi untuk 
Tahun Tebang 

2007/2008 
(Rp)

Overhead Variabel:   
 Retribusi air 387007 388366

 
Biaya bahan bakar dalam masa 
giling 8235330 7300500

 Biaya pemeliharaan 3903533 3512400
 Biaya penanganan limbah 414225 415679

 
Biaya pengemasan gula dan angkut 
gula 2713075 2848717

 Bahan pembantu pengolahan tebu 1501389 1443578
 Overhead lain-lain 1184085 1307730
 Jumlah 18338644 17216970
    
Overhead Tetap:   
 Tenaga kerja tidak langsung (TKTL) 2723497 2719765
 Tunjangan kesejahteraan karyawan 2451145 2451145
 Tunjangan sosial 1702815 1702815
 Tunjangan pelaksanaan tugas 154978 154978
 Biaya kantor 333858 329379
 Asuransi 344227 344227
 Biaya penelitian dan pengembangan 85395 88200

 
Biaya bahan bakar di luar masa 
giling 1175241 876441

 Biaya pemeliharaan 2206146 2257620
 Sumbangan 83325 78500
 Biaya penyusutan 3740500 3939601
 Biaya Keamanan 61050 57500
 Overhead lain-lain 27613 26337
 Jumlah 15089790 15026508
    
 Total Biaya Overhead 33428434 32243478
    
Sumber: PG Pradjekan Bondowoso tahun 2008 (data diolah)
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4.2.2 Analisis Selisih Biaya Produksi

PG Pradjekan  menggunakan anggaran tetap dalam menganalisis efisiensi 

biaya  produksi  dan  belum  sepenuhnya  menerapkan  biaya  standar  untuk 

menerapkan tarif biaya produksi. Realisasi biaya produksi langsung dibandingkan 

dengan  anggaran,  tanpa  memperhatikan  unit  produksi  sesungguhnya.  Dalam 

mengukur selisih antara anggaran dan realisasi biaya, anggaran yang digunakan 

adalah anggaran yang disesuaikan dengan unit produksi sesungguhnya. 

Analisis  selisih  ini  melibatkan  pembagian  jumlah  selisih  antara  biaya 

standar dan biaya sesungguhnya untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan 

overhead. Dengan membagi-bagi jumlah selisih tersebut tiap kepala bagian dapat 

memperoleh  wawasan  ke  dalam  bidang-bidang  spesifik  yang  membutuhkan 

perhatian. Timbulnya selisih biaya produksi dapat terjadi karena berbagai faktor. 

Untuk mengetahui penyebabnya dan pertanggunganjawaban selisih yang terjadi, 

perlu  dilakukan analisis  selisih.  Kemudian  dari  analisis  selisih  ini,  dicari  jalan 

untuk  mengatasi  terjadinya  selisih  yang  merugikan.  Untuk  selanjutnya, 

penyimpangan biaya sesungguhnya dengan biaya standar yang dibuat perusahaan 

untuk  periode  mendatang  dapat  dihindari,  terutama  penyimpangan  yang  dapat 

menimbulkan akibat negatif terhadap aktivitas perusahaan. 

4.2.2.1 Analisis Selisih Biaya Bahan Baku 

Untuk  mengetahui  apakah  perusahaan  telah  mencapai  efisiensi 

penggunaan  bahan  baku,  artinya  apakah  terdapat  penyimpangan  antara  bahan 

baku  yang  telah  dianggarkan  dengan  realisasi  bahan  baku,  perlu  dilakukan 

perhitungan analisis selisih biaya  bahan baku.  Dari analisis selisih biaya bahan 
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baku  tersebut,  dapat  diketahui  apakah  penyimpangan  yang  terjadi  bersifat 

menguntungkan atau tidak menguntungkan. Timbulnya selisih biaya bahan baku 

dapat terjadi karena berbagai faktor.

Untuk  menghitung  selisih  harga  bahan  baku,  terlebih  dahulu  perlu 

diketahui  harga  standar  dan  harga  aktual  bahan  baku.  Begitu  juga  untuk 

menghitung selisih kuantitas bahan baku, perlu diketahui terlebih dahulu kuantitas 

standar dan kuantitas aktual pemakaian bahan baku untuk setiap satuan output. 

Seperti  yang  telah  disebutkan  di  awal  karena  terkait  dengan  pengadaan  tebu, 

perhitungan harga standar  dan harga aktual  tiap satu satuan bahan baku, yaitu 

menggunakan  satuan  luas  areal  tanah  dalam hektar  (Ha)  sebagai  pembaginya. 

Berikut ini adalah data pada tahun 2008 mengenai harga standar dan harga aktual, 

serta kuantitas standar dan kuantitas aktual untuk bahan baku:

Rencana kuantitas bahan baku tebu (KSt) =  46.6379,8 ton

Kuantitas bahan baku aktual (KS) =  46.8747,1 ton

Harga standar bahan baku per Ton (HSt)

(dari Tabel 4.2) = Rp39.798,20

Harga aktual bahan baku per Ton (HS)

= Rp18.203.615.000 : 46.8747,1 ton

=  Rp38.834,62
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a. Perhitungan selisih biaya bahan baku adalah sebagai berikut:

1) Selisih Harga Bahan Baku

SHB = (HS – HSt) x KS

= (Rp38.834,62 - Rp39798,20) x 46.8747,1 ton

= Rp451.675.330,6 (Menguntungkan)

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa terdapat selisih harga 

bahan baku  sebesar Rp451.675.330,6.  Selisih  harga ini  menguntungkan 

bagi perusahaan karena harga bahan baku yang sesungguhnya lebih kecil 

dari  harga  bahan  baku  yang  distandarkan.  Akan  tetapi,  selisih  yang 

menguntungkan ini bukan berarti selisih itu baik bagi perusahaan. Apakah 

selisih  ini  baik  atau  buruk bagi  perusahaan  bergantung  pada  mengapa 

selisih ini bisa muncul. 

Walaupun keseluruhan selisih harga bahan baku menguntungkan bagi 

perusahaan jika dilihat pada tabel anggaran dan realisasi biaya bahan baku 

(Tabel 4.5) untuk biaya pembibitan ternyata, melebihi yang dianggarkan. 

Hal  ini  dikarenakan  harga  bibit  yang  naik.  Begitu  juga  dengan  biaya 

pupuk  dan  lahan  yang  juga  melebihi  dari  yang  dianggarkan  yang 

disebabkan oleh kenaikan harga pupuk yang tidak dapat diperkirakan oleh 

perusahaan.  Dengan  keadaan  seperti  ini,  menunjukkan  bahwa  sistem 

penetapan standar harga bahan baku yang telah ditentukan belum efisien. 

Terjadinya  selisih  harga  bahan  baku  ini  merupakan  tanggung  jawab 

Kepala  Bagian  Tanaman  khususnya  Sinder  Kebun  Kepala  (SKK) 

Tanaman  yang  bertugas  membeli  bibit  dan  pupuk.  Untuk menghindari 

selisih harga bahan baku yang terlalu besar pada tahun-tahun berikutnya, 
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manajemen  perusahaan  sebaiknya  perlu  meninjau  kembali  penetapan 

standar ke arah yang lebih efisien. 

2) Selisih Kuantitas Bahan Baku

SKB = (KS - KSt) x HSt

= (468747,1 ton - 466379,8 ton) x Rp39798,20

= Rp94.214.278,86 (Menguntungkan)

Dari  perhitungan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  selisih 

kuantitas  bahan  baku  sebesar  Rp94.214.278,86.  Selisih  harga  ini 

menguntungkan  bagi  perusahaan  karena  kuantitas  bahan  baku  yang 

sesungguhnya lebih besar dari kuantitas bahan baku yang distandarkan. 

Selisih  yang  menguntungkan  ini  disebabkan  oleh  tebu-tebu  yang 

dihasilkan  dari  proses  penanaman  tersebut  berkualitas  sehingga  tidak 

banyak  tebu-tebu  yang  kualitasnya  kurang  baik  terbuang.  Terjadinya 

selisih kuantitas bahan baku ini juga merupakan tanggung jawab Kepala 

Bagian  Tanaman.  Hal  ini,  dapat  menjadi  tugas  bagi  manajemen  untuk 

lebih memperketat pengawasan penggunaan bahan baku, karena kualitas 

gula yang dihasilkan tergantung pada tingkat rendemen tebu. 

b. Tindakan Pencegahan Penyimpangan Selisih Biaya Bahan Baku

Dengan  menganalisis  data  yang  ada,  dapat  diketahui  bahwa  terjadi 

penyimpangan  bahan  baku  dalam  perusahaan,  walaupun  secara  keseluruhan 

penyimpangan  tersebut  menguntungkan  bagi  perusahaan.  Berikut  ini  langkah-

langkah yang dapat dilakukan perusahaan dalam melakukan pengendalian biaya 

bahan baku:
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a) Laporan penyimpangan yang terjadi merupakan tanggung jawab pihak 

manajemen. Oleh karena itu, manajemen hendaknya menindaklanjuti 

selisih  yang  terjadi  untuk mengambil  tindakan yang  lebih  baik dan 

tebu-tebu  yang  dihasilkan  dari  proses  penanaman  tersebut  lebih 

berkualitas.

b) Bagian  produksi  harus  dapat  mengendalikan  agar  pemborosan 

pemakaian  bahan baku dapat  dihindari.  Langkah-langkah yang  bisa 

dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Dipergunakan  cara-cara  yang  lebih  efisien  dalam  pengelolaan 

produk dengan jalan melakukan penghematan penggunaan bahan 

baku tebu, sehingga tidak ada tebu-tebu yang terbuang percuma.

2) Lebih meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan produksi dan 

kemampuan pekerja.

3) Mencegah kegagalan  dalam mengatur  mesin  dan peralatan  yang 

dapat menyebabkan ketidakefisienan pemakaian bahan baku.

4.2.2.2 Analisis Selisih Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Sama  halnya  seperti  bahan  baku,  selisih  untuk  tenaga  kerja  langsung 

dibedakan menjadi dua, yaitu selisih tarif upah langsung dan selisih efisiensi upah 

langsung. Berikut ini adalah data pada tahun 2008 mengenai tarif standar dan tarif 

aktual biaya tenaga kerja langsung, serta jam kerja standar dan jam kerja aktual 

untuk tenaga kerja langsung:
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Jam kerja aktual =  4.392 Jam

Tarif sesungguhnya dari upah langsung per jam (TS) 

= Rp7.031.736.000 : 4392

= Rp1.601.032,79

Tarif standar dari upah langsung per jam (TSt)

(dari Tabel 4.3) =Rp1.670.903,24

a. Perhitungan selisih biaya tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut:

1) Selisih tarif upah langsung

STU =  (TS – TSt) x JS

STU = (Rp1.601.032,79  - Rp1.670.903,24)  x 4392jam

= Rp306.871.016,4  (menguntungkan)

Berdasarkan  perhitungan  selisih  tarif  upah  langsung  tersebut  dapat 

diketahui  bahwa  terdapat  selisih  sebesar  Rp306.871.016,4.  Selisih  tarif 

upah  langsung ini  menguntungkan  bagi  perusahaan  karena  tarif  yang 

sesungguhnya  lebih  kecil  dari  tarif  upah  langsung yang  distandarkan. 

Selisih yang menguntungkan ini disebabkan oleh telah dibayarnya upah 

dengan  tarif  lebih  kecil  dari  yang  telah  dianggarkan  selama  kegiatan 

musiman  khususnya  untuk  karyawan  kampanye.  Perusahaan 

memproduksi  gula  hanya  pada  bulan-bulan  tertentu  (Juni-Desember). 

Akan  tetapi,  biaya  upah/gaji  untuk  karyawan  tetap  menunjukkan 

realisasinya  lebih besar dari yang telah dianggarkan (dapat dilihat pada 

Tabel  4.6).  Terjadinya  selisih  tarif  upah  langsung ini   merupakan 

tanggung jawab bagian personalia. Selain itu, tanggung jawab selisih tarif 
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upah langsung ini  secara umum juga dibebankan kepada individu yang 

memutuskan bagaimana tenaga kerja akan dimanfaatkan. 

2) Selisih efisiensi upah langsung

SEUL =  (JS – JSt) x TSt

= (4392 – 4320) x Rp1.670.903,24

= Rp120.305.033,33 (tidak menguntungkan)

Berdasarkan perhitungan selisih efisiensi upah langsung tersebut dapat 

diketahui bahwa  terdapat selisih sebesar  Rp120.305.033,33. Selisih  tarif 

upah langsung ini tidak menguntungkan bagi perusahaan karena jam kerja 

yang  sesungguhnya  lebih  besar  dari  jam  kerja  langsung yang 

distandarkan. Selisih ini disebabkan oleh kapasitas yang tidak mencapai 

target  yang  telah  direncanakan.  Kapasitas  giling  yang  tidak  mencapai 

target  dikarenakan  sering  rusaknya  mesin  yang  digunakan  untuk 

mengolah tebu sehingga pekerjaan tertunda dan jam pengerjaan menjadi 

lebih  panjang.  Terjadinya  selisih  tarif  upah  langsung ini   merupakan 

tanggung jawab bagian produksi dan personalia perusahaan. 

b. Tindakan  Pencegahan  Penyimpangan  Selisih  Biaya  Tenaga  Kerja 
Langsung

Dengan  menganalisis  data  yang  ada,  dapat  diketahui  bahwa  terjadi 

penyimpangan  biaya  tenaga  kerja  langsung  dalam  perusahaan.  Berikut  ini 

langkah-langkah  yang  dapat  dilakukan  perusahaan  dalam  melakukan 

pengendalian biaya tenaga kerja langsung:

a) Perusahaan hendaknya memperkirakan perubahan tarif upah langsung 

yang terjadi.
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b) Perusahaan  diharapkan  membuat  perencanaan  terhadap  perkiraan 

kegiatan proses produksi.

c) Bagian  produksi  harus  dapat  menghindari  terjadinya  pemborosan 

waktu  karena  adanya  karyawan  yang  menanti  kerja,  caranya  yaitu 

dengan  melakukan  kontrol  secara  berkala  terhadap  mesin  dan 

peralatan  pabrik  untuk  mencegah  kerusakan  mesin  yang  dapat 

mengganggu proses produksi.

d) Pabrik  telah   bekerja  dengan  tidak  efisien  yang  disebabkan 

pengawasan terhadap tenaga kerja yang tidak baik.

4.2.2.3 Analisis Selisih Biaya Overhead Pabrik

Dalam penelitian ini metode yang akan dicoba digunakan adalah metode 

analisis empat selisih. Berikut ini adalah data pada tahun 2008 mengenai biaya 

overhead pabrik:

Tarif standar biaya overhead pabrik = Rp7.738.063,43

Tarif standar biaya overhead pabrik variabel = Rp4.245.056,48

Tarif standar biaya overhead pabrik tetap = Rp3.493.006,94

Biaya overhead pabrik aktual = Rp32.243.478.000

Biaya overhead pabrik variabel aktual = Rp17.216.970.000

Biaya overhead pabrik tetap aktual = Rp15.026.508.000
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a. Perhitungan selisih biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut:

1) Selisih anggaran (selisih pengeluaran)

Biaya overhead pabrik aktual Rp32.243.478.000

Biaya overhead pabrik dianggarkan 

pada jam kerja aktual: 

Biaya overhead pabrik variabel

( 4392 x  Rp4.245.056,48) Rp18.644.288.060

Biaya overhead pabrik tetap

yang dianggarkan 90.000Rp15.089.7 78.060Rp33.734.0

Selisih anggaran (selisih pengeluaran)      Rp1.490.600.060

       (menguntungkan)

2) Selisih kapasitas

Biaya overhead pabrik dianggarkan pada 

jam kerja aktual: Rp33.734.078.060

Jam kerja aktual x tarif overhead pabrik standar

(4392 x Rp7.738.063,43) Rp33.985.574.580

Rp     251.496.520

     (menguntungkan)

3) Selisih efisiensi variabel

Jam kerja aktual x tarif overhead pabrik variabel

(4392 x Rp4.245.056,48) Rp18.644.288.060

Biaya overhead pabrik variabel pada 

jam kerja standar untuk produksi aktual: 

(4412,06 x Rp4.245.056,48) 43.890Rp18.729.4

Selisih efisiensi variabel Rp        85.155.830

 (menguntungkan)
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4) Selisih efisiensi tetap

Jam kerja aktual x tarif overhead pabrik tetap

(4392 x Rp3.493.006,94) Rp15.341.285.480

Biaya overhead pabrik tetap pada 

jam kerja standar untuk produksi aktual: 

(4412,06 x Rp3.493.006,94) 56.200Rp15.411.3

Rp        70.070.720

  (menguntungkan)

Jumlah dari keempat selisih overhead pabrik keseluruhan, sebagai berikut:

Selisih anggaran (pengeluaran) Rp1.490.600.060 (menguntungkan)

Selisih kapasitas Rp   251.496.520 (menguntungkan)

Selisih efisiensi variabel Rp     85.155.830 (menguntungkan)

Selisih efisiensi tetap Rp     70.070.720 (menguntungkan)

Selisih overhead pabrik keseluruhan   Rp1.394.330.090 (menguntungkan)

Berdasarkan perhitungan selisih anggaran (selisih pengeluaran)  tersebut 

dapat diketahui bahwa terdapat selisih sebesar Rp1.490.600.060. Selisih anggaran 

(selisih  pengeluaran)  ini  bersifat  menguntungkan  bagi  perusahaan  karena 

pengeluaran biaya overhead pabrik yang terjadi lebih kecil dari yang seharusnya 

dikeluarkan pada kapasitas yang dicapai. Walaupun keseluruhan selisih anggaran 

(selisih  pengeluaran) menguntungkan  bagi  perusahaan  tetapi  jika  dilihat  pada 

tabel  anggaran  dan  realisasi  biaya  overhead  pabrik  (Tabel  4.7)  untuk  biaya 

retribusi air, biaya pemeliharaan, dan biaya penanganan limbah, ternyata melebihi 

yang  dianggarkan.  Terjadinya  selisih  biaya  overhead  pabrik  ini   merupakan 

tanggung jawab bagian produksi. 

Pada perhitungan selisih kapasitas tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 

selisih sebesar Rp251.496.520. Selisih kapasitas ini bersifat menguntungkan bagi 
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perusahaan karena kapasitas yang digunakan terlalu rendah. Selisih ini disebabkan 

oleh  karyawan  yang  menanti  kerja  akibat  kerusakan  mesin  yang  tidak  dapat 

dihindari.  Terjadinya  selisih  biaya  overhead  pabrik  ini   merupakan  tanggung 

jawab bagian produksi.

Selisih  efisiensi  overhead  variabel  sebesar   Rp85.155.830  bersifat 

menguntungkan  bagi  perusahaan.  Selisih  efisiensi  overhead  variabel  secara 

langsung  berhubungan  dengan  efisiensi  tenaga  kerja  langsung  atau  selisih 

penggunaan tenaga kerja langsung. Jika jam kerja langsung yang digunakan lebih 

besar daripada standarnya, biaya total variabel akan meningkat. Terjadinya selisih 

biaya overhead pabrik ini merupakan tanggung jawab bagian produksi, sedangkan 

selisih efisiensi  overhead tetap  sebesar  Rp70.070.720  bersifat  menguntungkan 

bagi perusahaan. Terjadinya  selisih  biaya  overhead pabrik  ini  juga merupakan 

tanggung jawab bagian produksi.

b. Tindakan Pencegahan Penyimpangan Selisih Biaya Overhead Pabrik

Dengan mengetahui  besarnya  selisih  overhead  pabrik  yang  terjadi  dan 

penyebab-penyebabnya, perusahaan dapat lebih mudah melakukan tindakan untuk 

mencegah  terjadinya  ketidakefisienan  dalam pemakaian  biaya  overhead  pabrik 

untuk periode berikutnya. Selain itu, manajemen perusahaan juga dapat meninjau 

kembali  untuk  melakukan  tindakan  koreksi  terhadap  anggaran  biaya  overhead 

pabrik yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar perusahaan dapat beroperasi lebih 

efisien dan efektif di masa yang akan datang, manajemen perusahaan harus dapat 

mencegah terjadinya ketidakefisienan biaya overhead pabrik dengan jalan:
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a) Melakukan  penghematan  biaya  pemakaian/retribusi  air,  biaya 

pemeliharaan, serta biaya-biaya penolong lainnya.

b) Menekan  biaya  pemeliharaan  mesin  dengan  jalan  melakukan 

pemeliharaan terhadap mesin  dan peralatan  secara rutin karena usia 

mesin yang terdapat pada PG Pradjekan terbilang tua. Cara ini dapat 

menghindari terjadinya kerusakan mesin yang lebih berat yang dapat 

menimbulkan biaya yang lebih besar. Selain itu, kerusakan mesin juga 

dapat  menghambat  proses  produksi  sehingga  dapat  menurunkan 

efisiensi produksi. 

c) Manajemen perusahaan hendaknya dapat menemukan inovasi-inovasi 

baru  untuk menunjang efisiensi operasi perusahaan, baik dalam hal 

pengadaan bahan maupun dalam hal teknologi. 
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