
Anggiat Manik, Nim 00.815.0048," ANALISIS BIA YA POKOK PRODUKSl CRUPE 
PALM OIL-(CPO) DAN INTI SAWIT DENGAN METODEACTIVITY-- BASED CosnNG PADA 

PABRIK KELAPA SA.WIT PT. CERINTI SUBUR," dengan pembimbing I Bapak Ir. Kamil 
Mustafa, MT dan p0mbimbing II Bapak Ir. Sirmas munte. 

PT. Cerinti Subur adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang 
pengolahan buah kelapa sawit dan produk yang dihasilkan adalah Crude Palm Oil (CPO) 
dan Inti Sawit. 

Bila perusahaan ingin memperoleh keuntungan maka perusahaan harus dapat 
enjual produk diatas biaya produksi atau dengan kata lain perusahaan dapat 
enentukan harga jual produk dengan tepat, maka untuk itu perusaahan harus 

mempunyai data-data yang akurat agar tidak mengalami kerugian dan untuk itu 
· - - ;..;. i. : - -- h : - m --- - -i m ---· e · -rt -n - b - us ·_ -..t.;. • fo · -- asi art - aku -t-peru:><U1aan arus ___ empunya ____ an(\) _me __ ya __ g . ag __ _ sern~ m~_ rm ____ y ____ g _____ J1l , 

Agar sistem akutansi dapat berjalan dengan baik, maka informasi atau data harus 
aku:rat, karena data yang akurat dapat memberikan penjelasan terhadap suatu masalah, 

masalah dapat diselesaikan. Hal ini yang membuat penulis melakukan penelitian 
·~ . adap biaya pokok produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit dengan metode 

-· . B- d- r. . (ABC) . - - -- d k lk l . b" ;zy - _ase ...,osting _ __ _ ya1tu s.uatu meto e __ a ___ u_asi _1aya yang 
menciptakan suatu kelompok biaya untuk setiap kejadian pemicu biaya. Sebagai 

ref data tifittik _pettelitirut~ penulis mettgumptilkM dttta befdttsar'kan data-dtttii yang 
• r; • t dengan perhitungan biaya produksi dan proses pengolahan. 

Data yang ada dianalisa dengan metode Activity = Based Costing dan kemudian 
aknkan perbandingan antara metode Full -Costing yang sekarang dipakai perusahrum 

.. '"' an metode Activity- Based Costing (ABC). 

Dari basil pengamatan yang dilakukan bahwa perhitungan biaya produk dengan 
e yi'ifig seltittia ifii ailiiktikan; Mttik kedua jefiis prodtik yang diliasilkan oiaya 

ya sama yaitu sebesar Rp 2.621,16 per Kg , sedangkan biaya produk yang 
t:ngµnakan _ ~eto~e !1c_tiviif·!Ja~t:__d __ Co_sting_ b~rbe~~ _yaitu _ ~p 2.6~1.23 pe_r _Kg 

1llltuk p roduk Crude Palm Oil (CPO) datt Rp 2.662.53 per Kg untuk produk Ittti 
~t, artinya metode yan$ selama ini dipakai perusahaan tidak dapat memberikan data 
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