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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan yang telah diselesaikan penulis 

pada PT Perkebunan Nusantara X. Maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari 

obyek praktik kerja lapangan penulis, antara lain : 

1. Dalam proses produksinya PT Perkebunan Nusantara X menghasilkan 

produk bersama yaitu gula dan tetes yang berasal dari pengolahan tebu. 

Biaya produksi bersama muncul sebagai akibat dari pemrosesan secara 

simultan atau produksi berbagai produk yang dihasilkan dari proses 

bersama atau melalui proses selanjutnya. 

2. PT Perkebunan Nusantara X secara rutin (annual) dalam menyusun 

anggaran biaya perusahaan. Dalam menentukan anggaran sudah mengacu 

dan sesuai dengan teori yang ada. 

3. PT Perkebunan Nusantara X menggunakan pendekatan Buttom Up dalam 

menyusun anggaran perusahaan, karena angka produksinya diperoleh dari 

bawah atau pabrik gula kemudian dikonsolidasi menjadi satu di PT 

Perkebunan Nusantara X. 

4. Penyusunan anggaran pada PT Perkebunan Nusantara X dikoordinasi oleh 

Komite Anggaran yang berkewajiban membuat laporan langsung kepada 

manajemen tingkat atas (Top Management). Sedangkan penyusunan 

anggaran pada PT Perkebunan Nusantara X disusun oleh suatu bagian 

perusahaan yang disebut PPAB (Pusat Penyusunan Anggaran Biaya). 

Tugas PPAB adalah membuat anggaran untuk RKAP (Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan) 1 tahun dan RJP (Rencana Jangka Panjang) 5 

tahun, kemudian RKAP diaplikasikan ke pabrik dan pemakaian anggaran 

tersebut dikendalikan. RKAP yang diserahkan ke pabrik kemudian 

dirubahmenjadi RKO (Rencana Kerja Operasional) karena pabrik 

memasang target diatas RKAP. 
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5. Dalam pengalokasian biaya bersama untuk produk utama dari tebu yaitu 

gula PT Perkebunan Nusantara X menggunakan metode harga pasar 

dengan presentase hasil penjualan.  

3.2 Saran 

Saran penulis yang dapat digunakan atau dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan oleh PT Perkebunan Nusantara X untuk menentukan kebijakan 

perusahaan di masa yang akan datang, yaitu : 

1. Metode yang digunakan dalam penyusunan anggaran, PT Perkebunan 

Nusantara X sebaiknya tetap menggunakan metode Buttom Up, karena 

penentuan metode tersebut merupakan salah satu pertimbangan yang 

penting menyangkut motivasi agar anggaran efektif. Dalam metode 

Buttom Up pelaksana anggaran yang menyiapkan usulan anggaran. Jika 

manajemen senior merubah anggaran, maka harus meyakinkan pelaksana 

anggaran mengapa anggaran tersebut perlu dirubah. Hal ini dapat 

meningkatkan kepercayaan pelaksana anggaran bahwa anggaran yang 

disusun memang adil, dengan tingkat kesulitan di antara para pelaksana 

anggaran yang sejajar.  

2. PT Perkebunan Nusantara X dalam mengalokasikan biaya bersama 

menggunakan metode Harga Pasar dengan presentase hasil penjualan. 

Metode yang digunakan sudah cukup baik, karena pembebanan biaya 

masing-masing produk dihitung berdasarkan jumlah relatif dari usaha yang 

dilakukan untuk setiap produk gabungan. Dalam hal ini terdapat salah satu 

produk gabungan yang nilai jualnya lebih tinggi karena biaya yang 

dikeluarkan lebih besar akibat mengalami proses tambahan. 

3. PT Perkebunan Nusantara X diharapkan dapat meningkatkan angka 

produksinya, sehingga mengurangi biaya yang dibebankan pada masing-

masing produk dan menurunkan nilai harga pokok produksi pada masing-

masing produk. Serta meningkatkan efektifitas produksi tebu agar nilai 

jual produk gula dan tetes PTPN X dapat bersaing dengan produk impor.


