
 

I.    PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Potensi sumberdaya kelautan Indonesia yang sangat tinggi sesungguhnya 

merupakan keunggulan komparatif  bangsa Indonesia yang semestinya menjadi 

modal utama bangsa untuk meningkatkan taraf hidup rakyat umumnya dan 

khususnya para pelaku bisnis di sektor kelautan dan perikanan.   Potensi yang 

besar tersebut dimungkinkan karena luas lautan Indonesia mencapai 2/3 dari total 

wilayahnya  atau sekitar 3.166.163 km2 (batas 12 mil) dengan garis pantai 

sepanjang 80.791 km. Kemudian dengan diberlakukannya Zona Ekonomi 

Eksklusif (ZEE)  200 mil sejak tanggal 21 Maret 1980, maka luas perairan 

Indonesia bertambah menjadi 5,8 juta km2 (CIC,  1998).   Terlebih lagi lautan 

Indonesia diapit oleh dua samudera dan terletak pada wilayah penangkapan ikan 

(fishing ground) di wilayah tropis sehingga semakin membuka peluang bagi 

pengembangan industri penangkapan ikan termasuk ikan-ikan pelagis seperti 

tuna/cakalang.   

  Luasnya perairan laut Indonesia tersebut menyimpan potensi perikanan 

laut yang diperkirakan mencapai 6,7 juta ton per tahun, yang sekitar 65,4% 

diantaranya atau 4,4 juta ton per tahun merupakan potensi dari perairan Indonesia 

dan sisanya sebesar 2,3 juta ton per tahun (34,6%) dari wilayah Zona Ekonomi 

Exclusive (CIC, 1998).  Lebih lanjut CIC (1998) mengungkapkan bahwa jenis 

ikan pelagis merupakan bagian terbesar dari potensi perikanan laut Indonesia 

yakni mencapai 4.042.000 ton per tahun, diikuti ikan-ikan demersal sebesar 

1.687.232 ton per tahun serta ikan tuna dan cakalang sebesar 473.343 ton per 

tahun.   
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Potensi yang luar biasa tersebut ternyata hanya berhasil diekploitasi dan 

memberikan kontribusi sebesar 2% terhadap sektor ekonomi secara keseluruhan.  

Menindaklanjuti fakta tersebut serta mengantisipasi dan menjawab isu-isu yang 

berkembang seperti globalisasi dan perdagangan bebas, pelestarian sumber daya 

alam dan responsible fisheries, pemerintah Indonesia menetapkan sepuluh 

komoditas unggulan untuk menarik investor dalam dan luar negeri.  Ikan Tuna 

merupakan salah satu komoditas prospektif tersebut, disamping udang, kerapu, 

rumput laut, mutiara, kodok lembu, nila gift, ikan hias dan labi-labi.   

Menurut CIC (2002), jenis ikan tuna dapat dibagi dalam dua kelompok 

yaitu jenis tuna kecil seperti cakalang (skipjack), tongkol (kawakawa) dan 

lisong/komu (bullet tuna), serta tuna besar seperti madidihang (yellowfin), mata 

besar (bigeye), albakor (albacore) dan sirip biru (blue fin).  Potensi perikanan tuna 

dan cakalang di perairan Indonesia dan ZEE Indonesia secara rinci disajikan 

dalam Tabel 1.  

 

Tabel 1.  Potensi Perikanan Tuna dan Cakalang di Perairan Indonesia dan Perairan 
ZEE Indonesia. 

 
              

Jenis Ikan 
Luas Daerah 
Penangkapan 
(1000 km2 ) 

Kepadatan 
Stok (kg/km2 )

Besar Sumber 
(1000 ton/th) 

Potensi 
Lestari (1000 

ton/th) 
 
Tuna 
 

3.310 675
 

356.735 178.368

 
Cakalang 
 

1.920 1.024
 

589.950 294.975

Sumber : Direktorat Jenderal Perikanan (1990) dalam CIC (2002) 

Potensi perikanan tuna/cakalang yang demikian besar itu tampaknya 

belum secara optimal dieksploitasi oleh pengusaha perikanan Indonesia.  Produksi 
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tangkapan ikan tuna dan cakalang dari tahun ke tahun berfluktuasi dengan trend 

meningkat sejak tahun 1989 dengan produksi total 180.098 ton hingga data 

terakhir tahun 2001 produksi sebesar 371.864 ton.  Pertumbuhan negatif terjadi 

pada tahun 1993, 1999 dan pertumbuhan negatif terbesar pada tahun 2001.   

Secara rinci produksi tuna/cakalang per tahun disajikan pada Tabel 2.   

 

Tabel 2. Produksi Perikanan Tuna dan Cakalang Indonesia ( dalam Ton) 

Tahun Produksi Pertumbuhan (%) 

1989             180,098                      -    
1990             202,834                 12.62  
1991             211,078                   4.06  
1992             242,489                 14.88  
1993             223,941                 (7.65) 
1994             246,993                 10.29  
1995             261,355                   5.81  
1996             297,696                 13.90  
1997             303,420                   1.92  
1998             395,190                 30.25  
1999             381,321                 (3.51) 
2000             404,200                   6.00  
2001             371,864                 (8.00) 

Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan RI (www.dkp.go.id) dan CIC (2002) 

Dengan membandingkan realisasi produksi penangkapan tuna/cakalang 

pada Tabel 2 tersebut di atas dengan potensi lestari  sumber daya  tuna/cakalang 

sebagaimana tersaji pada Tabel 1, nampak bahwa eksploitasi penangkapan 

tuna/cakalang belum dilakukan secara optimal.  Dari potensi lestari tuna/cakalang 

sebesar 473.343.000 ton per tahun, pada tahun 2001 baru dieksploitasi sebanyak 

371.864 ton atau baru sekitar 0.079 % dari potensi lestari.   Banyak faktor yang 

diduga merupakan penyebab rendahnya produksi tangkapan dibandingkan potensi 

http://www.dkp.go.id/
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yang ada antara lain teknologi penangkapan yang belum maju, jumlah kapal 

penangkap ikan hingga adanya pencurian ikan (illegal fishing) oleh kapal-kapal 

ikan asing.  Gambar peta potensi tuna  di perairan Indonesia yang disajikan pada 

Gambar 1 berikut dapat menjelaskan ketimpangan antara produksi dan potensi 

pada beberapa bagian perairan laut Indonesia. 

Sumber :  Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003 (www.dkp.go.id) 

Gambar 1. Peta Potensi dan Produksi Perikanan Tuna Indonesia   

 

Ikan tuna/cakalang selain dipasarkan di dalam negeri Indonesia juga telah 

berhasil merambah pasar ekspor di berbagai negara.  Komoditi ikan tuna/cakalang 

merupakan salah satu komoditi andalan sektor perikanan untuk pasar ekspor.  

Globefish (2003) menyatakan  bahwa Jepang merupakan importir tuna segar yang 

utama di dunia dan Indonesia merupakan partner dagangnya yang utama.  

Menurut Olivia (2002), ekspor tuna Indonesia hingga saat ini didominasi produk 

skipjack (cakalang) beku dan yellowfin segar.  Untuk skipjack beku Indonesia 
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bukanlah pengekspor terbesar di dunia (pengekspor terbesar adalah Taiwan), 

namun untuk yellowfin segar, Indonesia dapat dikatakan sebagai eksportir terbesar 

dengan pangsa  40% dari ekspor yellowfin segar dunia.   

Menurut CIC (2002), dari data yang dihimpun Badan Pusat Statistik, 

angka ekspor komoditi tuna dan cakalang Indonesia sejak tahun 1997 hingga 2001 

cukup berfluktuasi baik dalam volume (ton) maupun dalam nilai (US$).  Dalam 

periode tersebut volume tertinggi pada tahun 1998 sebanyak 52.847 ton senilai 

US$. 68.367.  Sedangkan Nilai terbesar tercapai pada tahun 2001 yaitu senilai 

US$. 103.227 dengan volume hanya 40.509 ton.   Secara lebih rinci 

perkembangan ekspor Ikan Tuna/Cakalang Indonesia (Segar dan beku) sejak 

tahun 1997 hingga 2001  disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.   Perkembangan Ekspor Tuna/Cakalang Indonesia Tahun 1997 s/d 2001 

1997 1998 1999 2000 2001 
Jenis Produk 

Ton US$.000 Ton US$.000 Ton US$.000 Ton US$.000 Ton US$.000

Albakor Segar    335       752    65      193       79      103      479      1,468       251      204 

Albakor Beku 2,422      6,204 1,041       1,541 1,675   3,584   2,200      6,294  3,825   7,715 

Cakalang Segar       49         63   2,409   3,174 1,004   2,554       795      2,100         52        68 

Cakalang Beku 32,361  30,840 35,815   33,412 17,181   9,344   8,160  
4,102    9,062     6,076 

Yellowfin Segar 9,342     38,721   7,575   21,875 16,530   48,444 20,791  73,982  20,023   66,950 

Yellowfin Beku   5,747     6,729   5,942     8,171   4,940   9,944   3,962    11,454    7,295 22,215 

     Total 50,256    83,309 52,847   68,366 41,409 73,973 36,387    99,400  40,508 103,228 

Sumber : CIC (2002) 
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Menurut CIC (2002), hingga tahun 2001 ekspor ikan tuna/cakalang 

Indonesia paling besar dikirim ke Jepang, baik untuk tuna/cakalang segar maupun  

beku (frozen) dengan volume impor tuna sebanyak 36.384 ton dengan nilai 

US$.266.882.  Selanjutnya diikuti negara-negara lain yaitu Amerika Serikat, 

Spanyol, Italia, Perancis, Malaysia dan lain-lain.  Tabel 4 menyajikan jumlah 

impor tuna (segar dan beku) dunia serta negara-negara pengimpornya. 

Potensi pasar ekspor komoditi Tuna/Cakalang diperkirakan masih 

memiliki prospek yang sangat baik.  Indikasi ini dapat dilihat dari impor ikan tuna 

di pasar dunia.  Perkembangan impor tuna di pasar dunia sepanjang tahun 1996 

hingga 2000  cukup berfluktuasi namun nilainya justru terus  meningkat mencapai 

US$ 418.188.000 pada tahun 2000.  

 

Tabel 4 Perkembangan Impor Tuna (segar dan beku) di Pasar Dunia Tahun 1996 
s/d 2000.  

 

US$.000 Ton US$.000 Ton US$.000 Ton US$.000 Ton US$.000 Ton
Jepang 267,451 36,159  233,545 32,999  212,844 34,213  241,625 33,969  266,882 36,384 
USA 50,873   6,762    50,846   6,810    74,114  10,526  95,807   13,533  106,177 14,997 
Spanyol 5,693     2,250    7,488     2,733    12,771  4,749    16,441   7,166    16,765   6,795   
Perancis 4,000     1,280    5,978     1,658    4,798    1,362    9,949     3,340    8,104     2,729   
Itali 2,355     1,075    2,856     1,360    1,404    531       2,632     1,550    4,463     3,323   
Malaysia 5,945     3,701    6,205     4,273    2,459    2,402    3,615     3,170    3,025     2,191   
Saudi Arabia 1,561     469       -        -       2,667    869       3,027     810       2,682     838      
China 27          2           3           -       72         36         1,065     531       2,565     1,263   
Inggris 1,192     192       1,476     243       1,819    281       1,216     4,918    1,649     1,020   
Kanada 750        340       766        372       1,069    504       1,550     737       1,422     667      
Belgia -         -       -        -       -        -        550        64         825        109      
Denmark 180        18         72          8           40         4           20          2           572        47        
Thailand 2,275     2,360    405        583       344       544       255        275       566        543      
Jerman 1,028     231       669        113       939       127       834        148       481        98        
Hongkong 1,330     128       1,169     101       753       69         542        34         330        22        
Portugal 24          19         37          25         36         27         80          39         278        78        
Belanda 424        50         321        69         305       68         467        94         238        67        
New Zealand 48          20         84          33         81         43         110        45         235        64        
Australia 271        70         220        54         392       119       312        82         224        57        
Philipina -         -       -        -       -        -        -         -       194        460      
Singapore 220        7           245        6           146       11         100        5           183        50        
Costa Rica 10          1           33          7           23         19         40          17         180        95        
Belgia-Rep 40          3           41          7           2           -        2            -       148        19        
Lainnya 509        262       366        309       1,903    1,723    705        398       -        -       
     Total 346,206 55,399  312,825 51,763  318,981 58,227  380,944 70,927  418,188 71,916 

1999 2000Negara 1996 1997 1998

Sumber : CIC (2002) 
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Dilihat dari data tahun terakhir pada Tabel 4 di atas maka jelas bahwa 

volume/nilai ekspor Tuna (di luar Cakalang) Indonesia masih berada di bawah 

tingkat impor tuna di pasar dunia.  Volume ekspor tuna Indonesia pada 2000 

sebanyak 27.432 ton yang berarti 37,98% dari volume impor pasar dunia tahun 

2000 sedangkan dari sisi nilai, nilai ekspor tuna Indonesia tahun 2000 sebesar 

US$.93.198.000 yang berarti 22,24% dari total nilai impor pasar dunia tahun 

2000.  Dengan indikator tersebut maka terlihat bahwa peluang/kesempatan untuk 

meningkatkan ekspor tuna masih terbuka luas, dan peluang ini sekaligus 

merupakan  tantangan bagi pengusaha perikanan Indonesia untuk dapat bersaing 

merebut pasar tersebut baik dari segi kualitas maupun dari segi harga.   

PT.  Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry merupakan salah satu 

perusahaan  Nasional yang berkiprah dalam bidang penangkapan ikan khususnya 

penangkapan ikan tuna sejak tahun 1996.   Cukup  sulit untuk mengetahui secara 

pasti jumlah perusahaan dibidang penangkapan ikan tuna, karena disamping ada 

perusahaan yang telah terdaftar, juga tidak sedikit pemilik kapal yang melakukan 

kegiatan penangkapan ikan tuna/cakalang dengan menggunakan nama 

perorangan.  Namun CIC (2002) mengidentifikasi terdapat setidaknya 539 

perusahaan penangkapan tuna dan cakalang yang hasilnya dijual ekspor maupun 

untuk menyuplai pabrik-pabrik pengalengan ikan dalam negeri.     

Melihat potensi perikanan tuna/cakalang yang begitu besar sementara 

permintaan pasar secara kuantitas juga cukup besar maka tak heran bila saat ini 

pemerintah Indonesia mulai merasakan  betapa selama ini sektor perikanan 

tersebut telah tersia-siakan dan tidak diperhatikan secara serius.  Pemerintah dan 

sektor swasta saat ini telah mulai mengarahkan perhatian pada sektor 
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penangkapan ikan-ikan komersial termasuk tuna/cakalang, sehingga kesempatan 

investasi bagi pengusaha di bidang ini juga terbuka lebar.  Tentu saja peluang dan 

kesempatan tersebut diikuti dengan munculnya tantangan.  Tantangan yang jelas 

adalah dengan meningkatnya daya tarik industri penangkapan tuna/cakalang maka 

perusahaan pelaku penangkapan tuna/cakalang makin banyak yang pada 

gilirannya meningkatkan tingkat persaingan diantara perusahaan-perusahaan  

penangkapan ikan baik untuk mendapatkan pasar terutama pasar ekspor, maupun 

untuk memperoleh profit yang memadai.  Disamping itu juga akan terjadi 

peningkatan suplai yang selanjutnya dapat berpengaruh pada harga komoditi 

tersebut. 

    Dalam situasi persaingan tersebut maka untuk tetap dapat mencapai laba 

yang diharapkan serta untuk tetap survive di bisnisnya diperlukan strategi-strategi 

yang baik di segala aspek baik teknik penangkapan, teknik pengolahan maupun 

aspek manajemen akuntansi.  Untuk menduga atau mengestimasi laba ataupun 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba  serta pengendalian 

pengorbanan/biaya diperlukan suatu alat analisa.  Analisa Biaya-Volume-Laba 

merupakan suatu analisis yang dapat digunakan oleh manajemen  sebagai dasar 

untuk merencanakan komposisi tingkat biaya, volume dan laba yang 

menguntungkan (Samryn, 2000).  Analisis BVL juga dapat digunakan untuk 

tujuan penentuan titik impas usaha dan tingkat kemampuan perusahaan dalam 

bersaing (Horngren, 1984).  Termasuk dalam analisis BVL ini juga perilaku biaya 

dan struktur biaya yang menurut Simamora  (1999) sangat berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan yang menyangkut proporsi atau jumlah relatif biaya tetap 

dan biaya variabel. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

PT. Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry (PT.AKFI) adalah 

sebuah perusahaan swasta dengan usaha inti penangkapan ikan dan perdagangan 

ikan  khususnya tuna/cakalang.  Disamping usaha inti terdapat usaha sampingan 

lainnya yang masih relevan dengan usaha inti yaitu sparepart kapal, bengkel 

mesin kapal (dok kapal), pengurusan surat-surat kapal dan logistik kapal.  Dalam 

menjalankan usaha penangkapan ikan tuna ini berbagai permasalahan yang 

dihadapi perusahaan antara lain kualitas hasil tangkapan yang belum sepenuhnya 

memenuhi standar kualitas ekspor sehingga banyak yang harus di-reject dan dijual 

murah, produktifitas kapal yang belum optimal,  keberhasilan penangkapan tuna 

yang banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang sulit diantisipasi seperti 

dinamika populasi ikan dan tingkat eksploitasi sumberdaya perairan laut yang 

sedang berlangsung.   

Adanya pengaruh faktor eksternal (alam) tersebut juga menimbulkan 

masalah dalam pengelolaan biaya.  Pada kondisi seperti ini akan terjadi 

pengeluaran biaya operasi  dimana kualitas dan kuantitas produksinya (hasil 

tangkapan) belum dapat dipastikan terealisir.  Disisi lain biaya tetap yang tinggi 

akan mempunyai resiko yang lebih besar dibanding biaya tetap yang rendah.  

Efisiensi biaya tetap baru dapat terjadi bila perusahaan dapat meningkatkan 

produktifitasnya. 

Selain itu harga tuna/cakalang juga berfluktuasi dan cenderung tertekan 

(menurun), baik karena  fluktuasi  nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

terutama Dollar Amerika dan Yen Jepang maupun karena faktor lain yang juga 

cukup dominan seperti supply yang tinggi di pasaran serta adanya isu-isu over 
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fishing, isu dolphin dan isu lingkungan hidup dan sumber daya alam lainnya yang 

selalu digunakan oleh buyer/importir luar negeri untuk senantiasa menekan harga. 

PT. AKFI hingga saat  ini belum memiliki perencanaan laba yang 

sistematis, yang dapat menggambarkan bagaimana mencapai jumlah laba yang 

diharapkan pada periode mendatang serta berapa kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba.  PT. AKFI merencanakan laba untuk tahun berjalan 

berdasarkan pencapaian laba dua tahun terakhir dengan mengambil nilai rata-

ratanya.  Bagaimana PT. AKFI dapat menyusun suatu perencanaan laba di tengah 

kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil serta karakteristik usaha 

penangkapan ikan yang sangat dipengaruhi faktor alam, serta berbagai isue 

lingkungan yang digunakan untuk menekan harga tuna merupakan suatu 

permasalahan yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut. 

Dalam kaitannya dengan berbagai permasalahan yang diidentifikasi di atas 

maka dalam hal ini permasalahan dibatasi pada permasalahan yang terkait dengan 

aspek biaya, volume dan perencanaan laba perusahaan. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

PT AKFI sebagai pelaku yang telah lama berkecimpung dalam industri 

penangkapan ikan tuna telah cukup memahami seluk beluk bidang ini. 

Manajemen dalam masa krisis ini  sangat menyadari kesulitan yang secara umum 

dialami oleh dunia usaha. Sebagaimana umumnya dilakukan oleh banyak 

kalangan dunia usaha/industri terutama pada masa krisis, maka manajemen PT 

AKFI juga melakukan evaluasi / konsolidasi ke dalam (internal) untuk mengkaji 
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lebih dalam tentang hal-hal  yang mungkin masih dapat dikembangkan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas  usaha. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka, tulisan ini mencoba mengkaji 

kebijakan manajemen dalam pengeluaran biaya perusahaan, mengkaji struktur 

biaya dan perilaku biaya yang telah dikeluarkan perusahaan dan pada akhirnya 

melakukan analisis BVL untuk memperoleh komposisi  optimal biaya, volume 

dan sekaligus perencanaan laba perusahaan.   

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dibuat di atas 

maka untuk lebih mengarahkan tulisan ini,  dapat disusun suatu rumusan masalah 

berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berikut : 

 

1. Pertanyaan Manajemen 

Bagaimana mengoptimalkan hubungan tingkat pengeluaran biaya dan 

kapasitas sehingga diperoleh laba yang diharapkan dan perusahaan 

dapat survive? 

2. Pertanyaan  Penelitian 

a. Bagaimana struktur biaya  yang telah terjadi di perusahaan? 

b. Bagaimana kebijakan manajemen dalam pengeluaran biaya 

perusahaan? 

3. Pertanyaan Pengukuran 

a. Berapa titik impas (break even point) yang dapat dicapai 

perusahaan? 

b. Berapa tingkat penjualan untuk memperoleh laba yang 

direncanakan? 
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c. Berapa Margin Of  Safety perusahaan? 

d. Berapa tingkat leverage operasi perusahaan berkaitan dengan 

perencanaan penjualan perusahaan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dilakukan di atas maka tujuan 

penulisan ini adalah : 

1. Evaluasi struktur biaya agar diketahui kebijakan manajemen dalam 

pengeluaran biaya. 

2. Evaluasi  serta mengidentifikasi perilaku biaya yang terjadi 

berdasarkan respon terhadap perubahan volume kegiatan. 

3. Analisis hubungan Biaya-Volume-Laba perusahaan sekaligus 

menentukan/menghitung titik impas (Break Even Point), Margin of 

Safety serta Tingkat Leverage Operasi Perusahaan. 

4. Merumuskan rekomendasi alternatif kebijakan dalam perencanaan laba  

perusahaan dan implikasinya.  
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