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ABSTRAK

A.Dawaur Rahma Nur,2015. Analisis Sitem Pemberian Upah Tenaga Kerja 

Berdasarkan Jam Kerja Terhadap Efesiensi dan Efektivitas Pembebanan Biaya 

Overhead Pabrik Pada PT.Eastern Pearl Flour Mills Makassar. Skripsi, Jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing 

1 Abd Rahman Rahim dan Ismail Badollahi selaku pembimbing 2.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penentuan tarif upah tenaga kerja berdasarkan jam kerja terhadap aktivitas 

pembebanan biaya overhead pabrik pada PT.Eastern Pearl Flour Mills Makassar.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, dewasa ini mengalami 

persaingan yang semakin ketat.Untuk memenangkan persaingan yang semakin 

pesat, perusahaan dituntut mengelolah dan menggunakan sumber daya seefektif 

dan seefisien mungkin.

Dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, maka kegiatan 

dalam perusahaan akan bertambah baik. Agar kegiatan dalam perusahaan dapat 

efektif dan efisien, perusahaan harus membuat perencanaan kerja, perencanaan 

biaya dan berbagai teknik lain yang lebih baik dan lebih rasoinal

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Biaya.Biaya Overhead Pabrik
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai tujuan utama yaitu 

untuk menghasilkan laba, agar kelangsungan hidup perusahaan dapat 

dipertahankan.Dalam pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, dewasa ini 

mengalami persaingan yang semakin ketat.Untuk memenangkan persaingan 

yang semakin pesat, perusahaan dituntut mengelolah dan menggunakan 

sumber daya seefektif dan seefisien mungkin.Dengan tingkat pertumbuhan 

dan perkembangan perusahaan, maka kegiatan dalam perusahaan akan 

bertambah baik. Agar kegiatan dalam perusahaan dapat efektif dan efisien, 

perusahaan harus membuat perencanaan kerja, perencanaan biaya dan 

berbagai teknik lain yang lebih baik dan lebih rasoinal.

Dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan memerlukan 

pedoman kerja agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan 

efisien.Salah satu pedoman kerja untuk mencapai tujuan perusahaan adalah 

bagaimana menghitung upah tenaga kerja berdasarkan pembebenan BOP 

(biaya overhead pabrik). BOP adalah Semua biaya produksi selain biaya 

bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Atau lebih tepatnya 

semua biaya produksi yang termasuk ke dalam biaya bahan tak langsung, 

biaya tenaga kerja tak langsung, dan biaya-biaya produksi lainnya yang tidak 

secara mudah di identifikasikan atau dibedakan langsung pada suatu proses 
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produksi. Sehingga BOP ini sering juga disebut sebagai biaya produksi tidak 

langsung.

Penentuan biaya selalu menjadi fokus utama bagi para manajer karena 

melalui pembebanan biaya bagi setiap item (produk maupun jasa) yang 

dihasilkan membantu para manajer dalam menyusun strategi baik untuk 

jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. 

Perencanaan biaya yang baik harusnya dipusatkan pada hubungan 

antara tingkat pengeluaran dengan manfaat yang diperoleh dari pengeluaran 

tersebut.Anggaran biaya biasanya dibuat bersamaan dan digabungkan dalam 

sebuah rencana yang disebut Rencana Harga Pokok Produk.Anggaran ini 

memerlukan semua biaya produksi yang dapat diidentifikasi, baik secara 

langsung atau melalui alokasi, untuk setiap produk. Tiga anggaran pokok yang 

relevan dengan produksi ini mencakup (1) anggaran biaya bahan mentah, (2) 

anggaran tenaga kerja langsung, yang merinci kuantitas dan biaya yang 

direncanakan dari tenaga kerja langsung, dan (3) anggaran biaya overhead 

pabrik, yang meliputi rencana untuk semua biaya pabrik selain bahan mentah 

langsung dan tenaga kerja langsung.

Pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk perlu 

dipertimbangkan guna mengetahui jumlah biaya yang sewajarnya dibebankan 

kepada produk. . Dua karakteristik yang perlu dipertimbangkan tersebut 

adalah: (1) Hubungan overhead pabrik dengan produk atau volume produksi. 



3

Pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk perlu 

diperhitungkan karena overhead pabrik adalah bagian dari biaya produk, tetapi 

pembebanan overhead pabrik sulit diperhitungkan karena biaya tersebut tidak 

dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai seperti pembebanan 

biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. (2) Overhead pabrik 

berurusan dengan elemen-elemen biaya yang berhubungan dengan perubahan 

biaya overhead pabrik terhadap perubahan volume produksi. Apabila overhead 

pabrik tersebut dihubungkan dengan perubahan volume produksi maka biaya 

overhead pabrik dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel.

Alasan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar 

tarif yang ditentukan dimuka sebagai berikut : (a) Pembebanan biaya overhead 

pabrik atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi seringkali mengakibatkan 

berubahnya harga pokok per satuan produk yang dihasilkan dalam bulan satu 

kebulan lain . Yang berakibat penyajian harga poko persediaan dalam neraca 

dan besar kecilnya laba atau rugi yang disajikan dalam laporan laba rugi 

.apabila biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dibebankan kepada 

produk , maka harga pokok produksi per satuan mungkin akan berfluktuasi 

karena sebab berikut: (1)  Perubahan tingkat kegiatan produksi dari bulan 

kebulan karena diantara biaya overhead pabrik ada yang bersifat tetap dalam 

kisar kegiatan produksi tertentu , maka berdampak terhadap perhitungan harga 

pokok produksi per satuan.  Perubahan tingkat produksi dalam bulan tertentu 

karena tidak adanya pengawasan yang baik terhadap kegiatan produksi , 

terjadi kenaikan jumlah bahan penolong yang dipakai dan kelebihan 
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pembayaran upah tenaga kerja tidak langsung sebagai akibatnya penaikan 

harga pokok produksi per satuan. (2) Adanya biaya overhead pabrik yang 

tejadi secara sporadik , menyebar tidak merata selama jangka waktu setahun .

Apabila pesanan harus dibebani dengan biaya overhead pabrik yang 

sesungguhnya maka pesanan yang dikerjakan pada saat jumlah reparasi mesin 

sedikit dan menerima beban biaya overhead pabrik yang relatif kecil dan 

sebaliknya. Terjadinya biaya overhead pabrik yang bersifat sporadik 

menyebabkaan penggunaan biaya overhead pabrik sesungguhnya akan 

menimbulkan ketidakadilan pembebanan biaya tersebut kepada produk. · 

Biaya overhead pabrik tertentu sering terjadi secara teratur pada waktu- waktu 

tertentu . Seperti pada bulan terjadinya pembayaran pajak bumi dan bangunan 

, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk menjadi lebih besar 

dibanding bulan lain yang tidak terjadi pembayaran tesebut. (b) Dalam 

perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan 

menggunakakn metode harga pokok pesanan.

Manajer seharusnya memandang perencanaan dan pengendalian 

terhadap pengeluaran-pengeluaran sebagai sebuah kewajiban.Hal ini 

dilakukan untuk mempertahankan biaya yang wajar demi tercapainya tujuan 

dan program-program yang telah direncanakan perusahaan.Perencanaan yang 

baik harus dipusatkan pada hubungan antara tingkat pengeluaran dengan 

manfaat yang diperoleh dari pengeluaran tersebut.Untuk mendapatkan 

manfaat tertentu perusahaan tidak segan-segan mengeluarkan biaya yang 

cukup besar.Sebagai contoh untuk meningkatkan volume penjualan, 
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perusahaan mengeluarkan biaya riset dan pengembangan produk yanga cukup 

besar.Manfaat dari kegiatan tersebut tentunya adalah tercapainya kuota 

penjualan yang besar.Untuk itu perusahaan juga harus mengeluarkan biaya 

promosi dan distribusi yang besar. Sebuah perusahaan lain melakukan 

penelitian pasar untuk mengetahui tingkah laku konsumen (consumers 

behaviour).

PT.Eastern Pearl Flour Mills Makassa adalah salah satu badan usaha 

yang bergerak di bidang industri, yang berusaha agar tetap hidup dan 

berkembang sehingga dapat mencapai tujuan atau keuntungan serta tujuan 

lainnya adalah dapat melayani dan memuaskan kebutuhan konsumen.

Dalam melaksanakan kegiatannya, PT.Eastern Pearl Flour Mills 

Makassar mengiginkan agar karyawan dapat melakukan pekerjaan atau tugas 

dengan baik tapi dalam hal ini PT.Eastern Pearl Flour Mills Makassar masih 

mengalami suatu masalah atau hambatan yaitu bagian karyawan dan 

produksi.Pada bagian pekerjaan ini terlihat masih adanya pembagian upah

kerja yang kurang baik dimana suatu pekerjaan tidak dinilai sesuai dengan 

hasil kerja sehingga berdampak bagi pelayanan bagian produksi sehingga 

konsumen merasa tidak puas.Hal ini berarti fungsi dari organisasi yang 

berjalan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.Penulis melihat hal 

tersebut merupakan salah satu hal yang penting bagi kelangsungan karyawan 

terutama bagi karyawan dalam menjalankan tugasnya dengan efektif. Karena 

masalah tersebut sangat penting bagi pelaksanaa atau aktivitas kerja untuk 
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mencapai tujuan perusahaan maka penulis tertarik melakukan penelitian pada 

PT.Eastern Peral Plour Milss Makassar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penlitian 

dengan judul “Analisis Sistem Pemberian Upah Tenaga Kerja 

Berdasarkan Jam Kerja Terhadap Efesiensi Dan Efektivitas 

Pembebanan Biaya Overhead Pabrik Pada PT.Eastern Pearl Flour Mills

Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penentuan pemberian upah tenaga 

kerja berdasarkan jam kerja terhadap efesiensi dan efektivitas pembebanan 

biaya overhead pabrik pada PT.Eastern Pearl Flour Mills Makassar ”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penentuan tarif upah tenaga kerja berdasarkan jam kerja terhadap 

efesiensi dan efektivitas pembebanan biaya overhead pabrik pada PT.Eastern 

Pearl Flour Mills Makassar.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari aspek 

pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat menambah wawasan yang lebih 

dalam dan empiris. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Teoritis

Sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran 

dan masukan mengenai penetuan tarif upah tenaga kerja terhadap 

pembebanan Biaya Overhead Pabrik.

b) Praktis

Sebagai bahan pertimbangan untuk menambah wawasan dan memperoleh 

gambaran menegenai teori yang selama ini penulis peroleh dengan praktiknya 

pada perusahaan.

c) Kebijakan

Merupakan bahan bacaan yang dapat berguna sebagai informasi dan 

pengetahuan bagi rekan – rekan mahasiswa ataupun pihak umum khususnya 

tentang tarif upah tenaga kerja terhadap pembebanan Biaya Overhead Pabrik.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Biaya

biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan 

uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan 

tertentu. Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu proses produksi 

dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok, yaitu :

1) Biaya Langsung

Biaya langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk suatu proses 

produksi yang dapat dengan mudah dihubungkan secara ekonomi terhadap 

produk yang dihasilkan. Biaya langsung juga dapat diartikan sebagai biaya 

yang terlibat langsung dengan produk, yang biasanya dikeluarkan untuk 

membiayai tenaga kerja, dan bahan baku.

Biaya langsung itu sendiri dapat dikelompokkan lagi menjadi beberapa 

bagian yaitu :

a) Biaya bahan baku langsung (direct material cost)

Biaya bahan baku langsung (BBBL) merupakan biaya yang 

dikeluarkan untuk bahan yang akan diolah menjadi bagian produk atau 

produk jadi dan pemakaiannya dapat merupakan bagian integral pada 

produk tertentu. Biaya bahan baku ini bisa terdiri dari biaya untuk 

bahan baku utama, yaitu bahan baku yang harus ada dan apabila tidak 

ada dapat menghambat proses produksi



9

b) .Biaya tenaga kerja langsung (direct manufacturing labor cost)

Biaya tenaga kerja langsung merupakan hak pekerja yang diterima 

dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja 

kepada pekerja menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau 

peraturan perundanga-undangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa 

yang telah atau akan dilakukan.

c) Biaya Pemakaian Mesin Langsung (direct manufacturing machine 

cost)

Biaya pemakaian mesin langsung merupakan biaya yang 

dikeluarkan atas penggunaan mesin untuk memproduksi produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan.

d) Biaya Pemakaian Listrik Langsung (direct manufacturing electric cost)

Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya penggunaan listrik 

untuk menjalankan peralatan yamg digunakan dalam proses produksi 

produk.

2) Biaya Tidak Langsung

Biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan dan tidak ada 

hubungan secara langsung dengan produk yang dihasilkan perusahaan. 

Biaya tidak langsung adalah semua biaya yang berhubungan dengan fungsi 

produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi selain 

biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung

3) Biaya Produksi Dan Jasa
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Produk berwujud adalah barang yang diproduksi dengan 

mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan masukan 

modal seperti pabrik, tanah, dan mesin.Jasa adalah tugas atau kegiatan 

yang dilakukan untuk pelanggan atau kegiatan yang dilakukan pelanggan 

dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Biaya 

produk adalah pembebanan biaya yang memenuhi tujuan manajerial yang 

telah ditetapkan. Biaya dibagi menjadi dua yaitu : (1) Biaya 

produksi adalah biaya yang berhubungan dengan produksi barang atau 

penyediaan jasa. (2) Biaya non-produksi adalah biaya yang berhubungan 

dengan fungsi penjualan dan administrasi.

Tiga Tujuan Manajemen Biaya

a. Menentukan biaya.

b. Membantu Pengambilan keputusan.

c. Aktifkan pelaporan Keuangan.

B. Biaya Tenaga Kerja

1. Defenisi Biaya Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan 

karyawan untuk mengolah produk.Biaya tenaga kerja adalah harga yang 

dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Dapat juga 

diartikan semua balas jasa yang diberikan  oleh perusahaan kepada semua 

karyawan , elemen biaya tenaga kerja yang merupakan biaya produksi 

adalah biaya tenaga kerja untuk karyawan di pabrik. 
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2. Penggolongan Kegiatan dan Biaya Tenaga Kerja

Dalam perusahaan manufaktur penggolongan kegiatan tenaga kerja 

dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan.

b. Penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen.

c. Penggolongan menurut jenis pekerjaannya.

d. Penggolongan menurut hubungannya dengan produk.

3.Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan

Organisasi dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi ke dalam 

tiga fungsi pokok: produksi, pemasaran, dan administrasi. Oleh karena itu 

perlu ada penggolongan dan pembedaan antara tenaga kerja pabrik dan 

tenaga kerja nonpabrik.Pembagian ini bertujuan untuk membedakan biaya 

tenaga kerja yang merupakan unsur harga pokok produk dari biaya tenaga 

kerja nonpabrik, yang bukan merupakan unsur harga pokok produksi, 

melainkan merupakan unsur biaya tenaga usaha. Dengan demikian biaya 

tenaga kerja perusahaan manufaktur digolongkan menjadi: biaya tenaga 

kerja produksi, biaya tenaga kerja pemasaran dan biaya tenaga kerja 

administrasi & umum. Berikut ini diberikan beberapa contoh biaya tenaga 

kerja yang termasuk dalam tiap golongan tersebut.

a.      Biaya tenaga kerja produksi:

a) Gaji karyawan pabrik

b) Biaya kesejahteraan karyawan pabrik

c) Upah lembur karyawan pabrik
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d) Upah mandor pabrik

e) Gaji manajer pabrik

b.     Biaya tenaga kerja pemasaran

a) Upah karyawan pemasaran

b) Biaya kesejahteraan karyawan pemasaran

c) Biaya komisi pramuniaga

d) Gaji manajer pemasaran

c.      Biaya tenaga kerja administrasi dan umum

a) Gaji karyawan Bagian Akuntansi

b) Gaji karyawan Bagian Personalia

3. Penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam 

perusahaan.

Misalnya departemen produksi suatu perusahaan kertas terdiri dari 

tiga departemen: bagian pulp, bagian kertas, dan bagian Penyempurnaan. 

Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut digolongkan 

sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan 

tersebut.Tenaga kerja yang bekerja di departemen-departemen 

nonproduksi digolongkan pula menurut departemen yang menjadi tempat 

kerja mereka.Dengan demikian Biaya Tenaga Kerja di departemen-

departemen non produksi dapat digolongkan menjadi Biaya Tenaga Kerja 

Bagian Akuntansi, Biaya Tenaga Kerja Bagian Personalia, dan lain 

sebagainya.Penggolongan semacam ini dilakukan untuk lebih 

memudahkan pengendalian terhadap biaya tenaga kerja yang terjadi dalam 
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tiap departemen yang dibentuk dalam perusahaan.Kepala departemen yang 

bersangkutan bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja karyawan dan 

biaya tenaga kerja yang terjadi dalam departemennnya.

4. Penggolongan menurut jenis pekerjaannya

Dalam suatu departemen, tenaga kerja dapat digolongkan menurut 

sifat pekerjaannya. Misalnya dalam suatu departemen produksi, tenaga 

kerja digolongkan sebagai berikut: operator, mandor, dan penyelia 

(superintendant). Dengan demikian biaya tenaga kerja juga digolongkan 

menjadi: upah operator, upah mandor dan upah penyelia. Penggolongan 

biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan 

deferensiasi upah standar kerj

5. Penggolongan menurut hubungan dengan produk.

Dalam hubungan dengan produk, tenaga kerja di bagi menjadi : 

(1) Tenaga Kerja Langsung dan (2) Tenaga Kerja Tak Langsung. 

(1)Tenaga Kerja Langsung adalah semua karyawan yang secara langsung 

ikut serta memproduksi produk jadi, yang jasanya dapat diusut secara 

langsung pada produk, dan yang upahnya merupakan bagian yang besar 

dalam memproduksi produk.Upah tenaga kerja langsung diperlakukan 

sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung sebagai 

unsur biaya produksi. (2)Tenaga kerja yang jasanya tidak secara langsung 

dapat diusut pada produk disebut tenaga kerja tak langsung.Upah tenaga 

kerja tak langsung ini disebut biaya tenaga kerja tak langsung dan 

merupakan unsur biaya overhead pabrik. Upah tenaga kerja tak langsung 
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dibebankan pada produk tidak secara langsung, tetapi melalui tarif biaya 

overhead pabrik yang ditentukan di  muka..

C. Biaya – Biaya Yang Berhubungan Dengan Tenaga Kerja

Seringsekali terjadi sebuah pabrik memerlukan waktu dan sejumlah 

biaya untuk memulai produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai 

produksi disebut biaya pemula produksi (set up costs). Biaya pemula produksi 

diperlukan pada waktu pabrik atau proses mulai dijalankan atau dibuka 

kembali atau pada waktu produk baru diperkenalkan. Biaya pemula produksi 

meliputi pengeluaran-pengeluaran untuk pembuatan rancang bangun, 

penyusunan mesin dan peralatan, latihan bagi karyawan dan kerugian-

kerugian yang timbul akibat belum adanya pengalaman.

Ada tiga cara perlakuan terhadap biaya pemula produksi

a) Dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. Bila biaya 

pemula produksi dapat diidentifikasikan pada pesanan tertentu, maka biaya 

ini seringkali dimasukkan dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung 

dan dibebankan langsung rekening Barang Dalam Proses.

b) Dimasukkan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Biaya pemula produksi 

dapat diperlakukan sebagai unsure biaya overhead pabrik

c) Dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan. Biaya pemula produksi 

dapat dibebankan kepada pesanan tertentu, dalam kelompok biaya 

tersendiri, yang terpisah dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, dan dan biaya overhead pabrik

D. Biaya Overhead Pabrik
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1. Biaya Overhead Pabrik

Menurut Usry dan Hammer, “Biaya Overhead pabrik adalah biaya-

biaya bahan tak langsung, buruh tak langsung dan biaya-biaya pabrik lainnya 

yang tidak secara mudah diidentifikasikan atau dibebankan langsung pada 

suatu pekerjaan, hasil produksi/tujuan biaya akhir.”

Menurut Pass,Lowes dan Davis, “Biaya Overhead pabrik adalah Biaya 

penjualan dan biaya distribusi, dan semua biaya administrasi juga 

diperhitungkan sebagai biaya overhead sepanjang biaya-biaya tersebut tidak 

dapat secara langsung dihubungkan dengan unit produk.”

Pendapat lainnya menyatakan bahwa biaya overhead pabrik merupakan 

setiap biaya yang tidak secara langsung melekat pada suatu produk, yaitu 

semua biaya-biaya diluar biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja 

langsung.

2. Jenis – Jenis BOP

Beberapa jenis biaya yang dikategorikan sebagai BOP diantaranya 

sebagai berikut:

a. Biaya bahan mentah tidak langsung (bahan penolong)

Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk 

jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi 

nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi 

tersebut.

b. Biaya tenaga kerja tidak langsung (termasuk gaji)
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Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang 

upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk 

atau pesanan tertentu.Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari 

upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk 

tenaga kerja tidak langsung tersebut. Tenaga keja tidak langsung terdiri 

dari :

a) Karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu, seperti 

departemen-departemen pembangkit tenaga listrik, uap, bengkel 

dan depertemen gudang.

b) Karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi, 

seperti kepala departemen produksi, karyawan adminstrasi 

pabrik, dan mandor.

c. Biaya Reparasi dan Pemeliharaan

Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang 

(spareparts), biaya bahan habis pakai (factory supplies) dan harga 

perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan 

dan pemeliharaan emplasemen, perumahan, bangunan pabrik, mesin-

mesin dan equipmen, kendaraan, perkakas laboraturium, dan aktiva 

tetap lain yang digunakan untuk keperluan pabrik.

d. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap

Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain 

adalah biaya-biaya depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, 
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mesin dan equipmen, perkakas laboraturium, alat kerja dan aktiva tetap 

lain yang digunakan di pabrik.

e. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu

Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain 

adalah biaya-biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin 

dan equipmen, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan 

biaya amortisasi karugian trial-run.

f. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan 

pengeluaran uang tunai

Biaya overhead pabrik yang termasuk dalam kelompok ini 

antara lain adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar 

perusahaan, biaya listrik PLN dan sebagainya Oleh karena begitu 

banyaknya jenis biaya-biaya yang terjadi di dalam pabrik, maka 

memerlukan perhatian khusus. Untuk merencanakan besarnya dana 

yang harus dianggarkan untuk anggaran biaya overhead pabrik, 

terdapat dua masalah pokok yang perlu perhatian khusus yakni 

penanggungjawab perencanaan biaya.

Pelaksanaan anggaran yang konprehensif memerlukan sistem 

akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting system) atau 

kerap dikenal dengan prinsip biaya departemen langsung (direct 

departmental cost).Setiap pusat tanggung jawab memiliki tanggung 

jawab dan sumber daya masing-masing.Setiap pusat 

pertangggungjawaban merupakan suatu sub-unit perusahaan dan 
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berada dibawah kendali seorang manajer.Dengan membandingkan 

antara rencana (anggaran) dengan realisasi, seorang manajer yang 

memimpin suatu pusat pertanggungjawaban dapat mengetahui apakah 

sub unitnya telah mencapai sasaran secara efektif dan telah 

menggunakan sumber-sumber secara efesien.

Atas dasar prinsip inilah dikenal dengan adanya pembagian 

struktur organisasi menjadi departemen produksi dan departemen jasa 

untuk kegiatan yang dilakukan di pabrik.

a.   Departemen produksi (producing department)

Merupakan departemen (bagian) di dalam pabrik yang mengolah 

bahan mentah menjadi barang jadi/produk akhir, dan menjadi 

bagian secara langsung memproses barang jadi. BOP yang terjadi 

di departemen produksi dikenal sebagai BOP langsung.

b.   Departemen jasa (service department)

Merupakan departemen (bagian) di pabrik yang menyediakan 

jasanya dan secara tidak langsung ikut berperan dalam proses 

produksi. Biaya yang terjadi di departemen (bagian) jasa ini 

mungki sebagian dari jasa yang disediakan digunakan 

sendiri.Dengan demikian BOP yang terjadi di departemen jasa ini 

lebih dikenal sebagai BOP tidak langsung.
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Berdasarkan uraian tersebut dapat diklasifikasikan dua jenis biaya 

overhead pabrik, sesuai tanggung jawab masing-masing departemen 

(bagian) yakni:

a.   BOP langsung (direct departmental overhead expensees) 

adalah BOP yang terjadi di departemen tertentu dan manfaatnya hanya 

dinikmati oleh departemen tersebut. Contoh biaya ini adalah gaji mandor 

departemen produksi, biaya depresiasi mesin dan biaya bahan penolong.

b.   BOP tidak langsung (indirect departmental overhead expenses) 

adalah BOP yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. 

Contoh BOP ini adalah biaya depresiasi, pemeliharaan dan asuransi 

gedung pabrik (dengan asumsi gedung pabrik digunakan oleh beberapa 

departemen produksi).

3. Menghitung Tarif BOP ( Biaya Overhead Pabrik )

Tarif BOP diperlukan dalam rangka penentuan harga pokok produksi.

Berdasarkan penentuan biaya BOP untuk masing-masing bagian, maka dapat 

dihitung tarif BOP dengan cara membagi BOP dianggarkan dengan tingkat 

kegiatan di masing-masing departemen (bagian). Penentuan tarif biaya 

overhead pabrik dilaksanakan melalui tiga tahap berikut:

4.  Menyusun anggaran BOP

Dalam menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kegiatan yang 

akan dipakai sebagai dasar penaksiran BOP. Ada tiga macam kapasitas yang 

dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP antara lain:
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a) Kapasitas Praktis

Untuk menentukan besarnya kapasitas praktis dan kapasitas normal 

terlebih dahulu harus ditentukan kapasitas teoritis, yakni volume 

produksi maksimum yang dapat dihasilkan oleh pabrik.Kapasitas teoritis 

dapat diartikan sebagai kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk 

menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama 

jangka waktu tertentu.Kapasitas praktis adalah kapasitas teoritis 

dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari 

karena hambatan-hambatan intern perusahaan.Penetapan kapasitas 

praktis ini perlu dilakukan karena sangat tidak mungkin suatu pabrik 

dijalankan pada kapasitas teoritis.Dengan demikian perlu diperhitungkan 

kelonggaran-kelonggaran waktu dalam penentuan kapasitas seperti 

penghentian pabrik yang tidak dapat dihindari karena kerusakan mesin.

b) Kapasitas Normal

Adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual 

produknya dalam jangka panjang.Jika dalam penentuan kapasitaspraktis 

hanya diperhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu akibat faktor-

faktor intern perusahaan, maka dalam penentuan kapasitas normal 

diperhitungkan pula kecenderungan penjualan dalam jangka panjang.

c) Kapasitas Sesungguhnya yang Diharapkan

Adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai 

dalam tahun yang akan datang. Jika anggaran BOP didasarkan pada 

kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, maka berarti ramalan 
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penjualan tahun yang akan datang dipakai sebagai dasar penentuan 

kapasitas, sedangkan jika anggaran tersebut didasarkan pada kapasitas 

praktis dan normal, maka titik berat diletakkan pada kapasitas fisik 

pabrik.Penentuan tarif BOP atas dasar kapasitas sesungguhnya yang 

diharapkan merupakan pendekatan jangka pendek, dan metode ini 

umumnya mengakibatkan digunakan tarif yang berbeda dari periode ke 

periode.Penentuan tarif BOP atas dasar kapasitas praktis atau kapasitas 

normal merupakan pendekatan jangka panjang, yang menghubungkan 

tingkat kegiatan perusahaan dengan kapasitas fisik pabrik dan tidak 

dipengaruhi oleh perubahan-perubahan penjualan yang bersifat 

sementara.Dengan pendekatan ini tarif BOP relatif konstan untuk jangka 

waktu yang relatif lama.

5. Memilih dasar pembebanan BOP kepada produk

Setelah anggaran BOP selesai disusun, maka langkah selanjutnya adalah 

memilih dasar yang akan dipakai untuk membebankan secara adil BOP 

kepada produk. Dasar pembebanan ini dikenal sebagai satuan kegiatan atau 

satuan penghitung yakni satuan yang dipakai untuk mengetahui jumlah 

kegiatan yang telah dilakukan oleh bagian produksi dan bagian jasa dalam

rangka proses produksi. Satuan kegiatan ini sangat diperlukan dalam 

penyusunan anggaran BOP karena pada prinsipnya BOP merupakan hasil 

perkalian antara satuan kegiatan dengan tarif BOP.

Beberapa dasar yang dapat dipakai sebagai satuan kegiatan untuk 

membebankan BOP kepada produk, antara lain:
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a. Satuan produk

Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan langsung 

membebankan BOP kepada produk. Beban BOP untuk setiap produk 

dihitung dengan formula berikut:

Tarif BOP Persatuan = Taksiran BOP + Taksiran Jumlah Satuan 

Produk

Metode ini cocok digunakan untuk perusahaan yang hanya memproduksi 

satu jenis produk. Jika perusahaan menghasilkan lebih dari macam produk 

yang serupa dan berhubungan erat satu dengan yang lain, maka 

pembebanan dengan dasar tertimbang atau dasar nilai.

b. Biaya bahan mentah

Jika BOP yang dominan bervariasi dengan nilai bahan mentah (misal 

biaya asuransi bahan baku), maka dasar yang dipakai untuk 

membebankannya kepada produk adalah biaya bahan bakuyang dipakai. 

Formula perhitungan tarif BOP adalah sebagai berikut:

Tarif BOP Per satuan = Taksiran BOP + Taksiran Yang Biaya bahan 

MentahYang di Pakai

c. Biaya Tenaga Kerja Langsung

Jika sebagian besar elemen BOP mempunyai hubungan yang erat dengan 

jumlah upah TKL (contoh pajak penghasilan atas upah karyawan yang 

ditanggung perusahaan), maka dasar yang dipakai untuk membebankan 

adalah biaya TKL. Formula perhitungan tarif BOP adalah sebagai berikut:



23

Tarif BOP Pet Satuan = Taksiran BOP + Taksiran biaya Tenaga 

Kerja Langsung

d. Jam Tenaga Kerja Langsung (JTKL)

Oleh karena ada keterkaitan yang sangat erat antara biaya TKL dengan 

jumlah jam kerja langsung, maka BOP dibebankan atas dasar jam tenaga 

kerja langsung.Formula perhitungan tarif BOP adalah sebagai berikut:

Tarif BOP Persatuan = Taksiran BOP + Taksiran Jam Tenaga Kerja

e. Jam Mesin

Apabila BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesin (contoh bahan 

bakar atau listrik dipakai untuk menjalankan mesin), maka dasar yang 

dipakai untuk membebankannya adalah jam mesin. Formula perhitungan 

tarif BOP adalah sebagai berikut:

Tarif BOP Persatuan = Taksiran BOP + Taksiran Jam Kerja mesin

Penentuan atau pemilihan satuan kegiatan ini merupakan tanggung jawab 

manajer produksi.Ia harus berhati-hati dalam hal ini. Kesalahan memilih 

satuan kegiatan mengakibatkan kesalahan pembebanan biaya overhead ke 

setiap bagian, atau kesalahan pembebanan biaya overhead kepada barang-

barang yang disediakan.Ia akan mengakibatkan kesalahan harga pokok 

produksi.

6. Menghitung Tarif BOP



24

Setelah anggaran BOP selesai disusun dan ditentukan besar satuan ke giatan, 

maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP dengan rumus sebagai 

berikut:

Jumlah BOP Dianggarkan = Tarif BOP * Tingkat kegiatan Yang Di 

rencanakan

E. Pembebanan BOP Kepada Produk Atas Dasar Tarif

Tarif Biaya Overhead Pabrik yang ditentukan di muka kemudian 

digunakan untuk membebankan Biaya Overhead Pabrik kepada produk yang 

diproduksi. Bila menggunakan metode full costing di dalam penentuan harga 

pokok produksinya, maka pembebanan menggunakan tarif Biaya Overhead 

Pabrik Variabel dan tarif biaya overhead tetap sedangkan bila menggunakan 

metode variable costing, maka pembebanan Biaya Overhead Pabrik 

menggunakan tarif Biaya Overhead Pabrik variabel saja

F. Perlakuan Terhadap Selisih BOP

Setiap akhir bulan, Biaya Overhead Pabrik yang kurang atau lebih 

dibebankan dipindahkan dari rekening Biaya Overhead Pabrik sesungguhnya ke 

rekening selisih Biaya Overhead Pabrik. Selisih Biaya Overhead Pabrik 

dicantumkan dalam neraca sebagai beban yang di tangguhkan (deferred charges) 

atau deferred credits. Perlakuan terhadap selisih Biaya Overhead Pabrik ini 

seringkali digunakan tanpa memperhitungkan penyebab terjadinya selisih itu 

sendiri dengan alasan sebagai berikut :

a) Manajemen tidak pernah menentukan penyebab terjadinya selisis Biaya 

Overhead Pabrik.
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b) Jumlah selisih relatif kecil bila dibandingkan dengan saldo rekening-

rekening yang akan dibebani dengan pembagian selisih tersebut.

c) Saldo rekening-rekening Barang Dalam Proses dan Persediaan Produk Jadi 

biasanya relatif kecil bila dibandingkan dengan Harga Pokok Penjualan.

G. Manfaat Tarif BOP

Tarif BOP yang ditentukan dimuka dapat diberikan manfaat kepada 

manajemen sebagai berikut:

a) Dapat dipakai sebagai alat untuk membebankan BOP kepada produk 

dengan teliti,adil dan cepat dalam rangka menghitung harga pokok produk.

b) Dapat dipakai sebagai alat untuk mengadakan perencanaan terhadap biaya 

BOP,khususnyaapabila tarif BOP dipisahkan kedalam tarif tetap dan terif 

fariabel.

c) Dapat dipakai sebagai alat pengambilan keputusan terutama dalam rangka 

menyajikan informasi biaya relevan.
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H. Kerangka Pikir

PT. EASTERN PEARL 
FLOUR MILLS MAKASSAR

Tenaga Kerja

Pemberian Tarif Upah Tenaga 
Kerja Berdasarkan

Jam kerja

Tenaga Kerja Tidak 
Langsung

Tenaga Kerja 
Langsung

Pembebanan BOP
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BAB III 

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka

penulis memilih perusahaan PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar sebagai 

tempat penelitian.Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk penelitian selama 

kurang lebih 1 bulan,mulai dari tanggal 20 Oktober - 20 November 2015

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (field research), yaitu kegiatan penelitian lapangan 

dimana penulis mencari data yang menjadi obyek penelitian. Untuk itu, 

penulis melakukan pengamatan setempat dan wawancara langsung dengan 

pimpinan serta beberapa karyawan perusahaan yang berkompeten dalam 

mengumpilkan data berupa laporan yang disajikan dan mengumpulkan 

informasi yang diperlukan.

2. Penelitian Pustaka (library research), yaitu penulis mengumpulkan data 

yang berhubungan dengan teori tentang pembebanan biaya overhead 

pabrik dari buku-buku, jurnal skripsi serta referensi yang terkait dengan 

teori tersebut.

Disamping itu, penulis mengumpulkan data dengan melakukan 

beberapa teknik, antara lain :
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a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada 

karyawan yang mempunyai wewenang untuk memberikan data dan 

informasi yang diperlukan dalam penelitian.

b. Dokumentasi

Yaitu melakukan pengumpulan data-data dengan cara dibantu 

buku-buku yang telah didokumentasikan yang berhubungan 

dengan penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil perusahaan baik 

dalam bentuk informasi secara liasan maupun secara tertulis.

b. Data kuantitaif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti 

dalam bentuk angka-angka yang masih memerlukan pengelolaan 

kembali dan dapat digunakan untuk pembahasan lebih lanjut.

2. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung pada perusahaan PT. Eastern Pearl Flour Mills, 

mengadakan wawancara langsung yang membidangi anggaran biaya 

operasional dan kinerja perusahaan.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahan PT. Eastern 

Pearl Flour Mills Makasar pada dokumen-dokumen dan literatur serta 
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laporan tertulis dari luar yang ada hubungan dengan penulisan skripsi 

ini.

D.Metode Analisis 

1) Metode analisis 

Metode analaisis adalah suatu cara yang digunakan untuk 

menganalisis obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini metode analisis data 

yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif artinya semua temuan akan 

dibandingkan dengan dengan teori yang ada sehingga akan tergambar 

dengan dengan jelas antara teori dengan kejadian di lapangan. 

2) Tarif Upah Tenaga Kerja

UPAH/HARI = A1 x B x C x D x E x F x G

UPAH/JAM = A2 x B x C x D x E x F x G

A1 = Hari orang standar

A2 = Jam Orang standar

B = Macam tenaga kerja

C = Pengaruh lamanya kerja

D = Pengaruh Lokasi Pekerjaan

E = Pengaruh adanya persaingan tenaga kerja

F = Pengaruh Kepadatan penduduk.

G = Pengaruh tenaga pinjaman dari tenaga impor

3) Pembebana Biaya Overhead Pabrik

a.Biaya Bahan Baku
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Taksiran	BOPTaksiran	biaya	bahan	baku	yang	dipakai × 100%
b.Biaya Tenaga Kerja

Taksiran	BOPTaksiran	BTK × 100%
c.Jam Tenaga Kerja Langsung

Taksiran	BOPTaksiran	BTKL × 100%
d.Jam Mesin

Taksiran	BOPTaksiran	jam	kerja	mesin × 100%
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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A.Sejarah Pendirian dan Perkembangan Perusahaan

Pabrik tepung terigu di Makassar didirikan pada tahun 1972 dengan status 

PMA (Penanaman Modal Asing) dengan nama PT. Prima Indonesia sampai 

dengan tahun 1984. Kemudian tahun 1984 menjadi PMDN (Penanaman Modal 

Dalam Negeri) dengan nama PT. Berdikari Sari Utama Flour Mills, yang 

beralamat di Jalan Hatta no 302 dan jalan Nusantara Baru no 36 Makassar. 

Namun sejak tahun 2000 PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar diambil alih 

oleh investor asing Interflour Group yang berkantor pusat di Swiss kemudian 

terakhir tahun 2004 berganti nama menjadi PT. Eastern Pearl Flour Mills

Makassar.

PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar merupakan salah satu Industri 

pengelolaan gandum yaitu pengelolaan berupa produk tepung terigu. Memiliki 

kapasitas penggilingan gandum 2800 M ton per hari yang menghasilkan tepung 

industri berkualitas dan produk sampingan,seperti lem plywood dan produk pellet 

sudah menjadi tuntutan yang mutlak bagi PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar

agar dapat mempertahankan kualitas atau produk yang bermutu sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan konsumennya. Konsistensi untuk menghasilkan mutu produk 

yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan konsumen maka perlu adanya 

pengendalian mutu. Pengendalian mutu memerlukan suatu perbaikan yang terus 

menerus.
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PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar sangat menaruh perhatian pada 

terpeliharanya sistem pengendalian mutu produk dan bantuan teknis secara rinci 

kepada pelanggannya.

Perusahaan memiliki laboratorium pengendalian mutu (QC) yang luas 

dan modern untuk memantau kualitas produksi mulai dari penerimaan bahan baku 

gandum hingga produk jadi supaya memenuhi standar nasional SNI maupun 

standar international. Selain itu, juga mendapat dukungan penuh dari Pusat 

Penelitian Interflour yang berlokasi di Kuala Lumpur, Malaysia. Konsistensi mutu 

produk-produk dapat diandalkan berkat pengawasan pengendalian mutu yang 

berkesinambungan mulai dari bahan baku sampai produk jadi yang dipadukan 

dengan pengalaman praktis dan keahlian teknis yang didapatkan secara bertahun-

tahun.

Produk utama PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar ada empat merek 

terigu yaitu merek Gunung, Kompas, Gerbang dan Gatotkaca, semua terigu yang 

dihasilkan merupakan kualitas utama. Tetapi biasanya dalam penggunaannya 

terdapat spesifikasi penggunaan yang berbeda. 

Untuk memuaskan konsumen terigu, dalam mendapatkan terigu dengan 

mudah didirikan gudang-gudang terigu di beberapa ibu kota provinsi, seperti 

Samarinda, Banjarmasin, Manado, Lombok, Gorontalo dan Kupang. Untuk 

menyebarluaskan pengetahuan pembuatan roti didirikan Pusat Pelatihan Bakery 

(Baking School) di setiap kota yang memiliki gudang terigu PT. Eastern Pearl 

Flour Mills Makassar. 
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Total kapasitas penggilingan gandum pada pabrik sebesar 2.800 ton/hari. 

Dengan bahan baku pokok adalah biji gandum. Biji gandum diimpor dari 

Australia, Kanada, Amerika Serikat dan Argentina. 

Fasilitas Pabrik PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar adalah sebagai berikut :

1. Unit milling 

2. Penerimaan gandum 

3. Silo gandum 

4. Silo tepung dan packing produk dan by produk

5. Pelletizing (penggilingan dedak yang diolah menjadi pakan ternak) 

6. Gudang tepung dan pellet silo 

7. Energi meliputi listrik dan air 

8. Laboratorium 

9. Kantor seaside and cityside

10. Fasilitas lainnya 

Adapun fasilitas lain yang dimiliki oleh PT. Eastern Pearl Flour Mills

Makassar selain tersebut di atas, yaitu: workshop, masjid, mushola, koperasi, 

toko koperasi, kantor serikat pekerja, kantin, dan poliklinik.

Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, maka salah satu syarat yang harus 

dipenuhi adalah struktur organisasi yang baik dan tersusun secara rapi demi 

kelancaran tugas dalam perusahaan.

Struktur organisasi merupakan pembagian tugas, wewenang dan 

tanggungjawab masing-masing. 



34

Struktur Organisasi PT Eastern Pearl Flour Mills Makassar
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Dengan melihat struktur organisasi perusahaan, maka dapat diuraikan 

tugas dan tanggung jawab dari beberapa bagian yang bertanggung jawab secara 

langsung dengan proses produksi dan pengendalian mutu dari struktur tersebut: 

1.President Director

Fungsi pokok direktur utama adalah mengawasi pelaksanaan utama 

perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar.

Berikut ini tugas dan tanggungjawabnya:

1) Melakuka perencanaan jangka panjang dan jangka pendek perusahaan.

2) Melakuka hubungan dengan pihak luar perusahaan.

3) Melakukan penilaian dan evaluasi serta melaporkan kegiatan perusahaan 

dewan komisaris.

4) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan perusahaan.

5) Melakukan tugas lainnya melalui anggaran dasar.

Adapun wewenangnya adalah :

1) Mewakili perusahaan secara hukum, baik didalam maupun diluar 

perusahaan.

2) Menandatangani kontrak dan perjanjian dengan pihak ketiga dan pihak 

luar perusahaan.

3) Menyetujui pembelian aktiva tetap perusahaan dalam jumlah tertentu.

4) Menyetujui perjanjian pinjaman/kredit dalam jumlah tertentu.

5) Mengesahkan anggaran dan laporan keuangan

2. Production Development Quality Control Manager (PDQC) 
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Merencanakan, mengkoordinasikan, memastikan seluruh fungsi dan 

tanggung jawab PDQC berjalan secara efektif yang mencakup dari gandum yang 

masuk sampai produk tepung terigu siap dikirim. Memastikan semua produk 

tepung terigu yang keluar dari pabrik memenuhi kriteria kualitas sesuai dengan 

peruntukkannya. Menentukan gandum yang akan digiling tepat sesuai dengan 

ketersediaan gandum yang ada. 

3. Production Manager 

Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan serta mengendalikan 

semua kegiatan dalam departemen produksi, seperti proses cleaning dan milling.

Membuat prosedur untuk program pelaksanaan pekerjaan, memastikan kelancaran 

dan efisiensi semua jenis pekerjaan di departemen produksi. Memastikan sanitasi 

dan hygiene terhadap mesin dan peralatan produksi. 

4. Shipping Manager 

Mengkoordinasikan dan mengontrol harian kegiatan shipping, loading

dan unloading untuk incoming raw material dan pengisian di silo. Mendukung dan 

melaksanakan semua cakupan ISO 9.000–22.000. 

5. Quality Assurance 

Tugas utama Quality Assurance Manager adalah mengkoordinasikan 

pengembang aktivitas jaminan mutu di PT. Eastern Pearl Flour Mills.

Bertanggung jawab atas kebenaran hasil audit yang objektif. Bertanggung jawab 

terhadap implementasi process control system di lapangan. Memonitor kontraktor 

untuk semua proses sertifikasi dan memelihara hubungan baik dengan external 

auditor. 
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6. Packing-Warehouse Manager 

Merencanakan produksi harian, pengambilan material, mengontrol 

jalannya produksi, dan kebersihan pada area flour packing serta menganalisa hasil 

produksi. Memastikan pencapaian hasil produksi sesuai dengan target yang telah 

direncanakan setiap bulan dan memastikan bahwa dalam pengoperasian mesin-

mesin pendukung selalu dalam keadaan normal dan sesuai dengan batas toleransi 

yang diizinkan untuk pencapaian hasil produksi yang maksimal.

7.Sales and Marketing Manager

Adapun tugas dari sales and marketing manager adalah sebagai berikut :

1) Mengarahkan dan memeriksa hasil produksi serta menjamin jalannya 

proses pemasaran.

2) Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pemasaran barang 

3) Penegendalian  pembinaan terhadap system penjualan.

4) Memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas promosi yang akan 

dilakukan.

5) Menjamin kesesuaian antara produk dengan standar.

8.Finance Affair Director

Adapun Tugas Dari Finance Affair Director adalah Ssebagai berikut

1) Menegelolah fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi 

keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan 

perusahaan secara akurat dan tepat waktu.

2) Merencanakan,mengkordinasikan dan mengontrol arus kas perusahaan 

terutama pengelolaan piutang dan utang,sehingga memastikan 
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ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kesehatan kondisi 

keuangan.

3) Merencanakan dan mengkordinasikan penyusunan anggaran 

perusahaan,dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk 

memastikn penggunaan dana secara efektif dan efesien dalam menujang 

kegiatan operasional perusahaan.

4) Merencanakan dan mengkordinasi pengembangan system dan prosedur 

keuangan dan akuntansi,serta mengontrol pelaksanaannya untuk 

memastikan semua proses dan ternsaksi keuangan berjalan dengan lancer 

dan teratur,serta mengurangi resiko keuangan.

5) Mengkordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisa keuangan 

untuk dapat memberikan masukan dari sisi keuangan bagi pimpinan 

perusahaan dalam mengambil keputusan bisni,baik untuk kebutuhan 

investasi,ekspansi,operasional maupun kondisi keuangan lainnya.

6) Merencanakan dan mengkordinasikan perpajakan seluruh perusahaan 

untuk memastikan efesiensi biaya dan kepatuhan terhadap pereturan 

perpajakan.

Adapun wewenang dari finance affair director adalah sebagai berikut :

Menilai dan mengukur kinerja pegawai, memberikan sanksi kepada 

pegawai yang melaggar aturan perusahaan,memberikan saran-saran dan 

pertimbangan kepada direktur utama.

8.Logistic Manager

Adapun Ttugas Logistic Manager adalah sebagai berikut :
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1) Mengurus sistem untuk mengawasi proses arus dari logistic dari mulai 

penyimpanan,pengaturan yang strategis untuk material,bahan-bahan atau 

siku cadang,dan juga barang jadi atau produk akhir agar dapat 

dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan.

2) Merencanakan system operasi khusus untuk perusahaan agar mampu 

mencapai tujuan bersama dengan member manfaat yang maksimal bagi 

perusahaan dengan biaya operasi seminimal mungkin.

Adapun wewenang dari Logistic Manager adalah berhubungan langsung / erat 

dengan proses pemindahan barang atau penyimpanan barang.

9. Treasury dan Administrasi Managerr

Adapun tugas dari Terasury dan administrasi Manager adalah sebagai berikut :

1) Mengagendakan surat masuk dan surat keluar.

2) Mengarsip surat masuk dan surat keluar.

3) Membantu pengelolaan kas kecil.

4) Mempersiapkan seminar/peetemuan rutin/diskusi yang diselenggarakan 

LPPM (mencari ruangan,mengurus konsumsi dan penerima tamu).

5) Meyiapkan rapat-rapat.

6) Memonitor kebutuhan – kebutuhan ATK LPPM.

7) Menangani pengiriman kartu ucapan lebaran,Natal,dan tahun baru untuk 

relasi-relasi.

Adapun wewenang dari Treasury dan administrasi Manager adalah menggunakan 

semua sarana dan prasarana yang ada demi efektifitas dan efesiensi kerja serta 

pelayanan
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B. Visi dan Misi Perusahaan

1.Visi Perusahaan

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan mengenai gambaran 

keberhasilan yang igin dicapai dalam ukuran waktu tertentu.Visi dari PT.Eastern 

Pearl Four Mills Makassar adalah sebagai berikut :

“Menjadikan perusahaan sebagai produksi terigu yang handal dan 

terpercaya dengan terus menerus berperan aktif di pasar internasional serta 

memperhatiakn mutu sumber daya lingkungan”.

2.Misi Perusahaan

a) Membangun manajemen perusahaan melalui peningkatan sumber daya.

b) Membangun manusia yang terampil,propesioanl,proaktif,dan konsisten 

dalam kekaryaannya dalam mencapai sasaran yang direncanakan baik 

secara perorangan maupun kelompok

c) Memperhatikan lingkungan dengan melakukan pencegahan pencemaran 

pencemaran dari aktivitas industry dan kegiatan pendukungnya.

d) Memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan dengan 

memperhatikan kualitas produk,harga dan ketepatan pengiriman barang.

e) Meningkatkan efesiensi pemanfaatan bahan baku untuk mencapai 

optimalisasi dengan terus menerus mengikuti perkembangan teknologi

f) Turut berperan aktif dalam program-program pemerintah untuk 

meningkatkan penerimaan devisa negara,penciptaan lapangan krja,ramah 

lingkungan,serta kegiatan sosial melaui community development

C.Uraian Produksi PT Eastern Pearl Flour Mills Makassar
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Secara umum gandum dibedakan menjadi dua jenis yaitu hard wheat

(gandum berprotein tinggi) dan soft wheat (gandum berprotein rendah). Gandum 

hampir seluruhnya digunakan dalam industri pangan dalam bentuk tepung. Jadi 

penggilingan gandum merupakan proses yang sangat berbeda dengan 

penggilingan beras, tepung yang dibuat berwarna krem, karena zat warna zantrifil, 

warna tepung akan memutih selama penyimpanan tetapi prosesnya lambat. 

Karena kesukaan konsumen akan keputihan tepung penggunaan pemutih tepung 

telah banyak dipakai seperti benzl peroksida, tetapi dalam hal ini perusahaan tidak 

menggunakan bahan pemutih. 

Pengolahan gandum merupakan proses penggilingan biji-biji gandum 

yang bertujuan untuk memisahkan endosperm dari dedak, benih (germ) dan untuk 

menghancurkan endosperm menjadi tepung. 

Secara umum kegiatan-kegiatan proses pengolahan biji gandum sampai 

menjadi tepung gandum (terigu) adalah sebagai berikut : 

1. Penyiapan Bahan 

Pada tahap ini dimulai pada proses pemindahan gandum dari kapal ke 

tempat penampungan. Gandum yang berasal dari Kanada, Australia, Argentina 

dan Saudi Arabia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu, gandum keras 

atau hard wheat (Canada Western Red Springs atau CWRS), gandum lunak atau 

soft wheat (Australian Standard White atau ASW), dan medium wheat (Argentina

wheat, Canada Prairie Spring atau CPS). Biji gandum yang datang telah bersih 

dari ampasnya. Biji gandum tersebut diangkut dengan kapal laut. Cara 

pemindahan dilakukan oleh alat penghusap ke menara penampung melalui alat 
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pemindah biji gandum diantar ke unit penimbangan untuk disimpan di tempat 

penampungan (silo). Dalam melakukan penyimpangan gandum perusahaan hanya 

memiliki satu tempat penyimpanan gandum (wheat silo) yang terletak di Sea Side 

Plant dengan kapasitas simpannya adalah 117,940 mt.

Gandum yang dipesan dikirim melalui kapal pengangkut, dimana kapal 

pengangkut ini memiliki lot size 25.000 mt gandum untuk satu kali kedatangan.

Berdasarkan hasil wawancara, untuk lot size gandum Gatotkaca dengan supplier 

yang sama pada kapal yang sama pula, yakni gandum B3 sebesar 20.000 mt dan 

gandum B4 sebesar 5.000 mt. Sedangkan untuk lot size gandum Gatotkaca 

dengan supplier yang berbeda pada kapal yang berbeda, yakni gandum B3 sebesar 

20.000 mt dan gandum B4 sebesar 15.000 – 20.000 mt. 

2. Pembersihan Gandum 

Sebelum digiling, gandum sebagai bahan baku tepung mengandung 

material asing (impurities) yang harus dipisahkan supaya tepung yang dihasilkan 

mempunyai mutu yang baik. Impurities tersebut dapat berupa (benda logam, pasir, 

debu, batu, kayu plastik, kulit gandum, bunga gandum, biji gandum, dan biji-

bijian lainnya. Prinsip dasar pembersihan gandum berdasarkan peralatan/mesin 

yang digunakan ialah berdasarkan ukuran, tahanan dry stoner udara, berat jenis, 

bentuk, panjang, sifat magnet, gesekan, dan warna. Ada dua cara pembersihan 

gandum, yaitu pertama melalui saringan dan pembersihan udara. Cara alat ini 

adalah gandum dimasukkan ke saringan yang bergoyang yang disertai dengan 

hembusan udara, sehingga terjadi pemisahan berdasarkan ukuran, diameter, dan 

berat biji. Alat ini biasa disebut TRC dan kedua melalui separator cara alat ini 

bekerja untuk memisahkan gandum dengan tangkai, batu dan besi melalui rout
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separator untuk memisahkan biji besi dan logam lainnya. Selanjutnya, dibersihkan 

lagi dari batu-batu kerikil melalui dry stoner untuk memisahkan kulit-kulit luar 

dari biji gadum, melalui conveyer kemudian gandum dipindahkan ke air lock

untuk ditampung ke silo pengkondisi.

3. Proses Pra Penggilingan 

Gandum sebelum digiling dibasahi dengan air di “wheat dampening” hal 

ini bertujuan agar endosperon mudah terpisah dari endosperon, endosperon 

menjadi lunak, moisture tepung yang sesuai kualitas menjadi liat dan elastis

Pada waktu proses pelaksanaan dampening harus diperhatikan beberapa 

hal yaitu yang pertama, waktu dampening tergantung dari sifat endosperm (hard

wheat memerlukan waktu 18-24 jam sedangkan soft wheat memerlukan waktu 4-

12 jam). Kedua, pada saat proses dampening waktu harus diperhatikan sebab 

waktu yang kurang lama akan menyebabkan endosperon keras dan brand masih 

basah sedangkan yang terlalu lama akan mengakibatkan endosperon lunak, 

lengket dan bran menjadi kering. 

Ketiga, periode pembasahan dipengaruhi oleh kelembaban awal dan 

kekerasan biji gandum. Pemberian air dilakukan oleh alat penyomprot dengan uap 

basah dalam ruang tertutup dan dilakukan pencampuran. Biji gandum kategori 

soft wheat diberi air 14,5 – 14,8% dan untuk hard wheat 15,0 – 16,0% biji 

gandum yang telah dibasahi diantar ke wheat tampering selama 38 – 48 jam (hard 

wheat) dan 12 – 24 jam (soft wheat). 

4. Proses Penggilingan/Milling Process 
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Prinsip utama proses penggilingan ialah memisahkan endosperm dari bran dan 

germ. Mereduksi endosperm menjadi tepung dengan ekstraksi tinggi dan yang 

rendah (kualitas tepung yang baik).

D.Hasil Produksi dan Pemanfaatannya

Produk yang dipasarkan dan diproduksi oleh PT. Eastern Pearl Flour 

Mills Makassar terdiri dari dua bagian yaitu : produk utama dan produk 

sampingan adapun produk utama yang dihasilkan yaitu tepung terigu dan produk 

sampingannya yaitu tepung industry, brand, pollard dan pelled. 

1. Tepung Terigu 

Tepung terigu adalah tepung yang diperoleh dengan cara menggiling biji 

gandum yang sehat dan telah dibersihkan. Produk tepung terigu merupakan 

produk setengah jadi dan kualitasnya antara lain dipengaruhi jumlah kandungan 

gluteinnya. Pembuatan tepung terigu harus menggunakan bahan baku biji gandum 

yang belum mengalami kerusakan mekanis, biologis maupun mikro biologis, biji 

gandum yang akan digiling harus memenuhi standar mutu yang berlaku bagi biji 

gandum.

Tepung terigu dapat dibagi dalam 3 bagian/faktor yaitu umum, khusus, 

dan tambahan gizi. Umum, tepung terigu yang baik diperoleh dari tepung gandum 

yang bersih, kotoran dan pembasmi hama serta memenuhi syarat-syarat sebagai 

bahan utama sebelum diolah. Khusus, tepung terigu yang berkualitas dinyatakan 

sebagai gabungan dari kadar protein, kekuatan glutenin, derajat warna, kadar 

maltose, dan sifat fisik adonan. Tambahan gizi, tepung terigu yang mendapat 

bahan tambahan untuk memenuhi peryaratan kualitas tepung terigu. 
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Kriteria lain yang menentukan kualitas tepung terigu yang baik meliputi 

protein tepung terigu untuk pembuatan roti tawar/manis adalah 12 – 14% untuk 

crakers 10 – 12% untuk kue-kue 9 – 10% dan 8 – 9% untuk biskuit dan kue pie 

jenis-jenis protein yang penting dalam tepung terigu adalah albumin, globulin, dan 

gliadin. Selanjutnya prosentase daya serap air (memengaruhi volume adonan 

terutama pada produk mie) dan ukuran partikel sifat (memengaruhi kesan cerah 

pada tepung terigu). Sebelum tahun 1998 semua penjualan dan distribusi produk-

produk PT. Eastern Pearl Flour Mills ditentukan oleh logistik (bulog). Saat ini 

penjualan dan distribusi produk ditentukan oleh perusahaan sendiri dengan merek-

merek dagang: cap Gunung (isi protein min 14,0%), cap Kompas (isi protein min 

11,5%) dan cap Gatotkaca (isi protein min 10,5%). Berdasarkan ketetapan 

pemerintah perusahaan menyalurkan produk-produk ke daerah Indonesia bagian 

timur seperti Sulawesi, Maluku, Irian jaya, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan 

Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Selain itu perusahaan juga 

menyalurkan produk berupa bran, pollar, dan pellet. Produk ini diekspor ke luar 

negeri seperti Korea Selatan, Taiwan, Jepang dan negara-negara Asia lainnya

2.Produk Sampingan 

a) Tepung industri merupakan bahan pembuat lem kayu lapis, tepung industri 

ini dikemas dan dipasarkan pada perusahaan-perusahaan pembuatan kayu 

lapis. 

b) Brand juga merupakan produk sampingan pembuatan tepung terigu yang 

dipasarkan ke konsumen untuk dijadikan sebagai pakan ternak. 
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c) Pollar juga merupakan produk sampingan pembuatan tepung terigu yang 

dipasarkan ke konsumen untuk dijadikan sebagai pakan ternak. 

d) Pellet merupakan campuran brand pollar yang dipadatkan dan juga 

berfungsi sebagi pakan tenak.

E.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produk

Faktor-faktor utama yang berpengaruh pada kualitas produk. Empat 

kategori yang biasanya ada dalam diagram sebab akibat yaitu: materi/bahan baku, 

mesin/peralatan, manusia, dan metode. Inilah yang disebut 4M yang merupakan 

penyebab. Keempat kategori ini memberikan suatu daftar periksa yang baik untuk 

melakukan analisis awal. Berdasarkan hasil branstorming dan pengamatan yang 

dilakukan ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi mutu pada proses 

produk tepung terigu merek gatotkaca dan kompas yaitu: bahan baku, mesin/alat, 

kemasan, lingkungan, metode, dan karyawan.

1) Bahan Baku

Bahan baku utama dalam produksi PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar

adalah biji gandum yang berasal dari beberapa negara yang terdiri atas dua jenis 

gandum yaitu hard wheat dan soft wheat. Mutu biji gandum yang datang setiap 

harinya berbeda-beda, kualitas biji gandum ini dipengaruhi oleh sterilisasi 

kontener pengantar gandum, cuaca dan suhu. Cuaca hujan biasanya menjadi 

tantangan tersendiri bagi perusahaan, yaitu dalam menjaga suhu gandum sampai 

pada produk jadi. Kadar bahan baku dapat berubah-ubah, untuk itu dilakukan 

pengendalian agar kualitas gandum yang akan digunakan sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. Ketika kadar ash dan moisture bahan baku tinggi akan 



47

menghasilkan kualitas gandum yang buruk sehingga produk tidak akan diterima 

oleh konsumen. Standar kualitas PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar harus 

lolos dari standar yang ditetapkan yaitu SNI, ISO 22.000, dan standar tersendiri 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan

2) Mesin/Alat 

Mesin atau peralatan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menghasilkan produk yang bermutu. Mesin/alat yang digunakan PT. Eastern Pearl 

Flour Mills Makassar antara lain : silo, roller, milling, sifter, dan ruther. Beberapa 

alat yang digunakan dalam pengendalian mutu pada laboratorium yaitu oven uji 

penguji kadar dan grain analyzer yang mampu menganalisa berapa persen kadar 

kandungan yang terdapat pada tepung terigu. Selain itu ada beberapa alat 

penunjang uji mutu lainnya seperti tabung reaksi, mikroskop, alat uji tekstur 

tepung terigu dll. Mesin/alat membutuhkan perawatan yang khusus agar 

kinerjanya optimal, perawatan yang dilakukan berupa mensterilkan alat .

3) In Process 

Pada in process terdapat beberapa tahapan yang dilakukan, intinya ialah 

merupakan proses penggilingan gandum yang selanjutnya akan menghasilkan 

tepung terigu. Kualitas in process sangat menentukan proses milling atau 

penggilingan prosess ini dipengaruhi oleh settingan mesin, suhu dan kelembaban. 

Settingan mesin merupakan hal yang paling penting harus diperhatikan oleh 

karyawan produksi, karena sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kadar 

gandum yang sedang digiling. Ketika kadar tidak sesuai dengan standar yang 

ditetapkan oleh perusahaan, maka dengan segera pihak laboratorium akan 
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melaporkan/menegur kepada pihak milling untuk mengecek/ merubah settingan 

mesin agar tetap menjaga seperti yang diinginkan.

4) Lingkungan 

Faktor lingkungan merupakan suasana dimana karyawan melakukan 

aktivitas setiap harinya yang dalam hal ini ialah lingkungan kerja pada saat proses 

milling dilakukan. Beberapa faktor lingkungan yang memengaruhi kinerja 

karyawan produksi pada PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar yaitu temperatur, 

suhu, kelembaban, sirkulasi udara, kebisingan, kebersihan, dan penerangan. 

Beberapa faktor lingkungan tersebut memengaruhi kualitas milling, suhu dan 

kelembaban seringkali mempengaruhi tinggi rendahnya kadar ash dan moisture. 

Lingkungan yang baik akan memengaruhi kinerja karyawan , semakin baik 

lingkungannya semakin tinggi juga produktivitasnya dalam meningkatkan kualitas 

produk.

5) Metode Uji 

In process tepung terigu Gatotkaca dan Kompas harus melewati tahap 

pengujian laboratorium mutu. Laboratorium telah memiliki standar tersendiri 

untuk menyatakan apakah suatu milling itu dikatakan lolos uji atau tidak yang 

selanjutnya laboratorium akan menyatakan produk tersebut siap untuk dikemas. 

Metode ujI dilakukan per dua jam produksi, pengujian dilakukan dilaboratorium 

pengendalian mutu perusahaan. pengujian kadar ash dan moisture dilakukan 

dengan metode manual dan praktis. Setiap produk yang dinyatakan lolos akan 

mendapatkan quality assurance. Setiap produk/merek memiliki spesifikasi kadar 

kandungan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan produk Gatotkaca dan 

Kompas. Standar maksimum kadar ash Gatotkaca max 0,70% dan untuk standar 
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maksimum kadar moisture Gatotkaca max 14,02%. Sedangkan untuk produk 

Kompas memiliki standar maksimum kadar ash max 0,60% dan untuk standar 

maksimum kadar moisture max 14,20% ketika proses milling berlangsung.

6) Karyawan

Karyawan produksi yang bertugas atau operator yang bertugas harus 

berkonsentrasi penuh dalam mengendalikan mesin dan peralatan yang digunakan 

dalam proses milling. Kedisiplinan dan ketelitian merupakan hal yang sangat 

penting untuk dimiliki oleh karyawan laboratorium dalam menguji kandungan 

bahan baku, in process dan produk akhir atau setiap kali dilakukan inspeksi.Selain 

itu pula tingkat pengetahuan karyawan akan in process sangat mempengaruhi 

kinerja karyawan dalam menjaga pengendalian mutu in process.
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Tentang Pengelolaan Akuntansi Perusahaan dan Biaya 

Tenaga Kerja

Setiap perusahaan mempunyai tujuan emberikan pelayanan terbaik,citra 

terbaik dan hasil yang terbaik bagi konsumenya serta memantapkan visi dan misi 

dengan cara mengembangkan perusahaan dalam semua aspek. Oleh karena itu, 

strategi dan kebijakan bisnis sangatlah penting untuk kelangsungan bisnis itu 

sendiri terutama bagi bisnis perusahaan. Untuk mencapai sebuah strategi yang 

telah ditetapkan oleh PT.Eastern Pearl Flour Mills Makassar dalam rangka 

mempunyai keunggulan kompetitif,maka pipmpinan perusahan dan para manajer 

haruslah bekerja dalam sebuah system yang ada pada proses perencanaan 

strategi.kemanpuan dan keunggulan perusahaan harus digunakan secara tepat 

sehingga dapat menjadi sebuah keunggulan dan memajukan perusahaan.

Beberapa komitmen yang diterpakan pada PT.Eastern Pearl Flour Mills 

Makassar adalah sebagai berikut :

a) Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tenaga Kerja dan orang lain 

(kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat kerja.

b) Memenuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku 

dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.

c) Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen dan

Kinerja K3 guna meningkatkan Budaya K3 yang baik di tempat kerja.
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Untuk mewujudkan komitmen maka PT.Eastern Pearl Flour Mills Makasar 

menetapkan hal hal berikut sebagai kebijakan perusahaan :

a) Keselamatan kerja. Keselamatan Kerja untuk menghadapi tekanan akan 

perlunya kehati-hatian dan selektivitas yang tinggi dalam mempekerjakan 

manusia. mendorong keterlibatan karyawan karena karyawan akan lebih 

termotivasi untuk memberikan kontribusi mereka terhadap proses 

pekerjaan.

b) Keselektifan dalam perekrutan merupakan jaminan dalam pekerjaan dan 

kepercayaan pada sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan untuk 

meraih keunggulan bersaing. 

c) Tingkat upah yang tinggi. Perusahaan yang ingin mempekerjakan tenaga 

kerja yang sangat kompeten, pemberian upah atau gaji yang lebih tinggi 

merupakan salah satu faktor kunci. Tingkat upah yang tinggi akan 

memberikan kemampuan lebih selektif dalam menemukan orang yang 

dapat dilatih dan bertanggung jawab terhadap organisasi. Upah yang tinggi 

merupakan hal yang paling penting karena akan memberikan kesan bahwa 

organisasi sangat menghargai karyawannya.

d) Pemberian insentif (incentive pay). Sudah merupakan suatu tendensi 

bahwa uang sering digunakan untuk memecahkan masalah organisasional. 

e) Hak kepemilikan karyawan, memberikan dua keuntungan yaitu karyawan 

yang memiliki keinginan terhadap kepemilikan dalam organisasi tempat 

mereka bekerja dan mensejajarkan keinginan karyawan dengan pemegang 

saham, dengan cara membuat karyawan sebagai pemegang saham juga.
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B.Gambaran Tentang Penentuan Tarif Upah Tenaga Kerja

Untuk menentukan tarif upah tenaga kerja dapat dilihat dari data karyawan  

/ tenaga keja yang bekerja pada pada PT.Easten Pearl Flour Mills yang etrdiri dari 

tenaga kerja langsung atau tenaga kerja yang deberi upah berdasarkan jam kerja 

dan tenaga kerja tidak langsung atau tenaga kerja yang diberi upah berdasarkan

hasil kerja. Berikut adalah jumlah karyawan secara keseluruhan yang bekerja pada 

perusahaan.

Tabel 1. Data Karyawan / Tenaga kerja

No Keterangan Jumlah karyawan

1 Dibayar Upah Bersarkan Jam Kerja 800 orang

2 Dibayar Upah Berdasarka Hasil Kerja 400 orang

Jumlah 1.200 orang

1) Pemberian Upah karyawan Berdasarkan Jam Kerja

Untuk Pemberian Upah Karyawan berdasarkan jam kerja dapat dilihat dari 

kinerja yang dilakukan dan bayarannya dihitung per jam untuk lama bekerja. 

Dalam satu hari, Lama karyawan dalam bekerja membutuhkan waktu selama 12 

jam. Besarnya Biaya Yang harus di bayar kepada karyawan perjam adalah 4.500/ 

orang. Untuk lebih Jelas dapat dilihat pada penjelasan berikut :
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Pemberian Upah berdasarkan Jam Kerja dapat dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut :  

Keterangan :

J = Jam/ Orang = 4.500

H = Hari (12 jam)

U = Upah ( 30 Hari)

Peny: U = J x H

  = 4.500 x 12 =54.000

Upah/ Bulan = 54.000 x 30 

         = 1.620.000

Berdasarkan  perhitungan di atas diperoleh bahwa per jam untuk setiap 

orang akan diberi upah sebesar 4.500 / orang, karena dalm sehari para kayawan 

harus bekerja selama 12 jam maka upah yang harus dibayar dalam satu hari adalah 

Rp 54.000. Jika hal ini di kalkulasikan dalam sebulan ( 30 Hari ) mka total upah 

yang akan diperoleh karyawan sebesar Rp 1.620.000. Banyaknya karyawan yang 

bekerja pada PT.Eastern Pearl Flour Mills Makassar sebanyak 800 yang dibayar 

upah berdasarkan jam kerja maka total biaya yang harus dikeluarkan untuk 

member upah karyawan selama sebulan adalah sebesar ( 800 orang x Rp 

1.620.000 = 1.296.000.000).

2) Pemberian Upah Karyawan Berdasarkan Hasil Kerja

Pemberian upah karyawan berdasarkan hasil kerja berbeda dengan upah yang 

diberikan berdasarkan jam kerja, dimana karyawan yang diberi upah berdasarkan 

hasil kerja akan diberikan di akhir bulan dan dihitung upahnya berdasarkan 
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banyaknya tepung terigu yang dihasilkan akan di bayar 700.000 dengan 

banyaknya karyawan yang dimiliki sebanyak 400 orang.Karyawan yang di bayar 

berdasarkan hasil kerja ini akan dibutuhkan jika perusahaan mengalami 

kekurangan stock. Dalam satu hari, lama karyawan dalam bekerja membutuhkan 

waktu selama 8 jam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut :

Pemberian Upah Berdasarkan Hasil Kerja dapat di hitung menggunakan rumus 

sebagai berikut :

Keterangan :

R = Rata- Rata ( 30 hari ) =1.500 ton

H = Hari ( lamanya kerja/hari)= 8 Jam

U = Upah

Peny : U = R : H

   = 1.500 : 30 = 50 ton

Upah/Jam = 50 : 8 = 6,25 ton

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh bahwa untuk satu jam karyawan 

dapat memperoleh 6,25 ton yang dihasilkan dari perbandingan antara besarnya ton 

rata-rata / bulan yaitu 1.500 ton : 30 = 50 ton. Selanjutnya hasil yang diperoleh 

yaitu 50 ton dibagi lamanya kerja dalam satu hari yaitu 8 jam untuk banyaknya 

tepung terigu yang dihasilkan dalam satu hari. Oleh karena itu, dalam pemberian 

upah karyawan berdasarkan banyaknya ton yang dihasilkan akan di bayar 

700.000, maka untuk 1.500 ton yang dihasilkan dalam sebulan dapat dibayar oleh 

PT.Eaetern Pearl Flour mills adalah sebesar 1.050.000.000 (700.000 x 1.500). 

Jumlah karyawan dalam perusahaan ini khususnya yang diberi upah berdasarkan 
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hasil kerja sebanyak 400 orang karyawan, maka total biaya per orang yang bisa 

diterima dalam satu bulan adalah sebesar 2.625.000 (1.050.000.000 : 400 0rang).

3) Tingkat Penggunaan Waktu Untuk Penyelesaian Pekerjaan

Waktu yang digunakan untuk penyelesaian pekerjaan oleh karyawan yang 

dibayar upah berdasarkan jam kerja dapat dilihat dapat dilihat pada penjelasan

berikut :

Tingkat Penggunaan Waktu Pada Pemberian Upah Berdasarkan Jam Kerja dapat 

dihitung berdasarkan rumus berikut

Keterangan :

R = Rata-Rata ( 30 Hari) = 3.500 ton

H = Hari (lamanya kerja/jam) = 12 jam

U = Upah

Peny : U = R : H

   =3.500 : 30 = 116,6

Upah/Jam = 116,6 : 12 = 9,72 ton

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh bahwa karyawan yang dibayar 

upah berdasarkan jam kerja,waktu yang digunakan dalam satu jam dapat 

memproduksi 10 ton. Total waktu kerja dalam satu hari yaitu 12 jam sehingga 

besar perolehan hasil produksi karyawan adalah 117 ton. Rata rata yang di 

hasilkan dalam satu bulan adalah sebesar 3.500 ton.

Hal ini berbeda dengan karyawan yang dibayar berdasarkan hasil kerja,di 

mana waktu yang digunakan untuk penyelesaian pekerjaan oleh karyawan yang di 

bayar upah berdasarkan hasil kerja yaitu dalam satu jam dapat memproduksi 7 ton 
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secara keseluruhan. Sementara waktu efektif yang dibutuhkan dalam satu hari 

adalah 8 jam sehingga besarnya perolehan karyawan dalam bekerja yaitu 50 

ton.Rata rata yang dihasilkan dalam satu bulan adalah 1.500 ton.

4) Produktivitas

Untuk melihat upah berdasarkan hasil kerja terhadap produktivitas maka dapat 

di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Total produktivitas =
	 	/

	 /
1.Total produktivitas berdasarkan hasil kerja =

=   
	 	/

	 / =	 	
	 = 50 ton / 400 orang

2.Total produktivitas berdasarkan jam kerja =

=		 	 	/
	 / = 

. 	
	 = 116,6 ton / 800 orang

Sementara besarnya persentase produktivitas berdasarkan hasil kerja 

maupun jam kerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Produktivitas = = 
	
	 x 100 %

1.Persentase Produktivitas Beerdasarkan Hasil Kerja= 50400 x 100 % = 12.5 %

2.Persentase Produktivitas Berdasarkan Jam kerja = 
,

x 100 % = 14,6 %

Dari hasil persentase produktivitas berdasarkan hasil kerja diperoleh 12,5%, 

sementara hasil persentase produktivitas berdasarkan jam kerja diperoleh 14.6%. 
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Selanjutnya jika dilihat dari upah yang dikeluarkan per orang berdasarkan 

produktivitas, maka berdasarkan tabel 5 dan tabel 6 diketahui bahwa :

a) Pemberian upah karyawan berdasarka jam kerja yang akan diperoleh untuk 

setiap karyawan per bulan sebesar Rp 1.620.000

b) Pemberian upah karyawan berdasarkan hasil kerja yang akan diperoleh 

untuk setiap karyawan per bulan dihitung pembayarannya berdasarkan per 

ton tepung terigu yang dihasilkan adalah sebesar Rp 2.625.000

Hal ini menegaskan bahwa system pemberian upah berdasarka jam kerja 

terhadap kerja karyawan tidak sama dengan system pemberian upah berdasarkan 

hasil kerja terhadap kerja karyawan.

5.Dasar Pembebanan Upah Tenaga Kerja / Karyawan

Setelah penentuan tarif tenaga kerja di susun selanjunya adalah memilih 

dasar yang akan di pakai dalam membebankan biaya overhead pabrik. Dasar 

pembebanan ini dikenal sebagai satuan kegiatan atau satuan penghitung yakni 

satuan yang dipakai untuk mengetahui jumlah kegiatan yang dilakukan oleh 

bagian produksi. Biaya tenaga kerja tau jam tenaga kerja digunakan sebagai dasar 

pembebanan biaya overhead pabrik dengan beberapa alas an :

a. Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang cukup material dan di bayar 

berdasarkan jam kerja

b. Biaya overhead pabrik di dominasi oleh biaya tenaga kerja tidak langsung.

Pada umumnya perusahaan menggunakan dasar  tenaga kerja tidak lansung 

untuk pembebanan biaya overhead pabrik karena suatu produk dikerjakan oleh 

tenaga kerja.
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Perhitungan tarif biaya overhead pabrik atas dasar biaya tenaga kerja dapat 

dilihat pada penjelasan berikut :

a) Tarif Upah Tenaga Kerja Langsung dapat dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut :

Keterangan :

TK = Tenaga Kerja = 400 orang

H = Hari ( 12 jam )

U = Upah ( 30 hari)

Peny : U = TK x H

   = 400 x 12 = 4.800

Upah/bulan = 4.800 x 30 = 1.440.000

b) Tarif Upah Tenaga Kerja Tidak Langsung dapat dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut :

Keterangan : 

TK = Tenaga Kerja = 800 orang

H = hari ( 12 jam)

U = Upah ( 30 hari)

Peny : U = TK x H

   = 800 x 12 = 9.600

Upah/bulan = 9.600 x 30 =  2.880.000

Berdasarkan tabel d atas diperoleh bahwa penentuan tarif biaya overhead 

pabrik atas dasar tenaga kerja dapat ditentukan berdasarkan lamanya waktu 

karyawan bekerja.Karena lamanya karyawan bekerja selam 12 jam maka upah 
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yang didapatkan untik tenaga kerja langsung atau berdasarkan jam kerja adalah 

sebesar Rp 1.440.00 dan upah tenaga kerja tidak langsung atau berdasarkan hasil 

kerja adalah sebesar Rp 2.880.000. Upah yang didapatkan oleh tenaga kerja pada 

PT.Eatern Pearl Flour Mills baik yang bekerja berdasarkan jam kerja maupun 

yang bekerja berdasarkan hasil kerja sudah efektif karena upah yang didapatkan 

sesuai dengan jumlah produk yng dihasilkan.

6.Sistem Pencatatan Pembebanan BOP Pada PT.Eastern Pearl Flour Mills

1. Jurnal Tenaga Kerja Langsung ( per orang)

BDP-Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp 1.440.000,00

Gaji dan Upah Rp 1.440.000,00

2. Jurnal Tenaga Kerja Langsung ( 400/ Orang)

BDP-Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp 576.000.000,00

Gaji dan Upah Rp 576.000.000,00

3. Alokasi Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung ( per orang)

BOP-Sesungguhnya Rp 1.620.000,00

Gaji dan Upah Rp 1.620.000,00

4. Alokasi Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung ( 800 orang)

BOP-Sesungguhnya Rp 1.296.000.000,00

Gaji dan Upah Rp 1.296.000.000,00

5. Pembebanan Biaya Tenaga Kerja Tidak lngsung ke BOP ( per orang)

BOP-Dibebankan Rp 2.880.000,00

BOP-Sesungguhnya Rp 2.880.000,00

6. Pembebanan Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung ke BOP ( 800 Orang)
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BOP-Dibebankan Rp 2.304.000.000,00

BOP-Sesungguhnya Rp 2.304.000.000,00
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut :

1. Diperoleh bahwa banyaknya karyawan yang bekerja dengan 

pemberian upah berdasarkan jam kerja sebanyak 800 orang dengan 

dibayar per jam 4.500 / orang sehingga total yang diterima dalam 

sebulan adalah sebesar Rp 1.620.000 dengan tiap jam menghsilkan 

9,72 ton per bulan.

2. Diperoleh bahwa banyaknya karyawan dengan pemberian upah 

berdasarkan hasil kerja sebanyak 400 orang dengan di bayar 

berdasarkan besarnya tiap ton yang di hasilkan.Setiap ton yang 

dihasilkan akan di bayar sebesar Rp 700.000 sehingga total upah 

yang diterima dala sebulan adalah sebesar Rp 2.625.000 dengan 

total tepung terigu yang dihasilkan adalah 1.500 ton per bulan 

sehingga setiap satu jam menghasilkan 6.25 ton per bulan

3. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari upah yang 

diperoleh berdasarka jam kerja terhadap produktivitas. Maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem pemberian upah berdasarkan jam kerja 

terhadap kerja karyawan tidak sama dengan system pemberian 

upah tenaga kerja berdasarkan hasil kerja karyawan.
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B.Saran

1. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari 

kesempurnaan, untuk itu penulis menyarankan kepada pembaca agar 

lebih memperbanyak  sumber bacaannya dan tidak hanya terbatas pada 

apa yang disajikan dalam skripsi ini

2. Bagi perusahaan, peneliti mengharapkan sebaiknya lebih 

memperhatikan karyawan dalam pemberian upah, karena dapat 

menjadi semangat dan motivasi dalam bekerja sehingga hasilnya 

memuaskan.

3. Perlu adanya pelayanan yang baik bagi mahasiswa yang akan 

melakukan pengambilan data demi yang diinginkan.
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