
 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

ATEP CUHLI ADANG, 2003. Kajian Penentapan Harga Transfer PT. 
Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry. Di bawah  bimbingan HENDRO 
SASONGKO dan ANNY  RATNAWATI. 
 
 
 Usaha sektor industri yang berbasis agribisnis memegang peranan penting 
dalam percaturan industri nasional dan dapat diandalkan dalam menghadapi krisis 
yang melanda bangsa Indonesia, terbukti  dengan sektor industri yang berbasis 
agribisnis tetap eksis dan dapat berkembang walupun industri lain mengalami 
kehancuran. Sektor perikanan  laut mempunyai potensi yang strategis dalam 
menunjang keberhasilan perekonomian nasional, mengingat sumber daya alam 
laut sangat luas dan belum diusahakan secara optimal untuk kemakmuran bangsa 
Indonesia.  Berdasarkan data dari Dirjen Kelautan dan Perikanan untuk tahun 
2001 potensi lestari stock ikan laut sebesar 6,4 juta ton per tahun dan baru 
dimanfaatkan sebesar 4 juta ton per tahun atau baru 62, 5 %.  Melihat hal tersebut 
untuk tahun mendatang potensi perikanan laut  masih mempunyai prospek yang 
baik. 
 PT. Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry adalah salah satu 
perusahaan yang bergerak di bidang industri penangkapan ikan  dengan hasilnya 
diekspor ke Jepang. Dalam operasionalnya perusahaan didukung oleh beberapa 
divisi yang semuanya bertindak sebagai pusat laba (profit center). Divisi tersebut 
adalah penangkapan ikan, perdagangan ikan, logistik dan spare part, pabrik es, 
umpan, bengkel dan galangan kapal. 
 Dengan adanya beberapa divisi tersebut  masing-masing divisi saling 
berhubungan  dalam proses produksi. Empat divisi akan bertindak sebagai 
pemasok kepada satu divisi sebagai penerima pasokan.  Mekanisme yang terjadi 
yaitu sebagai berikut, divisi umpan, es, bengkel, logistik  dan spare part  menjual 
produknya ke divisi penangkapan ikan dan sebagian keluar perusahaan 
(eksternal),  sedangkan untuk divisi perdagangan ikan, dan galangan kapal tidak 
terjadi kegiatan mekanisme transfer. 
 Penentuan harga transfer merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 
terhadap profitabilitas suatu pusat laba.  Oleh karena itu penentuan harus 
dilakukan dengan metode yang tepat, terutama untuk perusahan yang mempunyai 
beberapa kegiatan usaha.  Penentuan harga transfer umumnya melibatkan dua 
divisi yaitu divisi penjual yang mentransfer barang atau jasa dan divisi pembeli 
yang menerima transfer barang atau jasa dari divisi penjual. Penentuan harga 
transfer kedua belah pihak harus menyepakati dasar yang akan dipakai sebagai 
landasan penentuan harga barang atau jasa yang di transfer antar divisi tersebut, 
dimana harga transfer tersebut sudah mengandung unsur keutungan. 
 Dalam penelitian ini rumusan masalah adalah  (1) Bagaimana perusahaan 
menentukan harga transfer saat ini ?  (2) Bagaimana pengaruh dan kebijakan 
perusahaan dalam penetapan harga transfer terhadap laba masing-masing divisi ?  
(3) Bagaimana pengaruh penetapan harga transfer apabila tidak ada kebijakan 
pembatasan terhadap masing-masing divisi terhadap kinerja perusahaan secara 
keseluruhan ?  (4) Membandingkan alternatif-alternatif kebijakan terhadap laba 
masing-masing divisi dan laba secara keseluruhan.  



 

 Penelitian ini akan membahas penerapan dan kebijakan metode transfer di 
dalam perusahaan antara divisi penangkapan ikan sebagai divisi yang menerima 
pelimpahan harga barang atau jasa transfer dari divisi umpan, bengkel, logistik 
dan spare part serta pabrik es yang bertindak sebagai divisi penjual barang atau 
jasa. 
 Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 
harga transfer.  Analisis metode harga transfer yang dipergunakan adalah analisis 
harga transfer berdasarkan biaya ditambah laba (Cost plus) perusahaan 
dibandingkan dengan metode Cost plus alternatif.  Sedangkan untuk menilai 
kinerja perusahaan digunakan metode ROI (Return On Investment). 
 Dari analisis mekanisme metode harga transfer, divisi penangkapan ikan 
merupakan divisi yang bertindak sebagai penerima pelimpahan dari empat divisi 
lain. Dalam melakukan operasionalnya  semua kebutuhan untuk melaut  yaitu 
kebutuhan kapal, personil sampai kepada maintenance kapal pasca melaut 
dipenuhi dari divisi logistik dan spare part, umpan, bengkel dan pabrik es.  Semua 
pelimpahan harga barang atau jasa ke empat divisi tersebut merupakan 
pendapatan bagi divisinya dan merupakan biaya bagi divisi penangkapan ikan. 
 Konstribusi laba untuk masing divisi pada tahun 2001 secara prosentase 
adalah  divisi logistik & spare part  (31,9 %), divisi bengkel (23,6 %), divisi 
penangkapan ikan (18,7 %), divisi perdagangan ikan (18,3 %), divisi umpan (5,6 
%), divisi pabrik es (1,8 %) dan divisi galangan kapal (0,1 %). 
 Pihak manajemen perusahaan dalam perhitungan metode harga transfer 
menggunakan metode Cost plus yaitu metode biaya ditambah laba dengan adanya 
pembatasan pembelian dari luar perusahaan.  Dari hasil analisis metode harga 
transfer yaitu metode Cost plus perusahaan implikasi terhadap laba divisi 
memberikan hasil positif yaitu semua divisi memperoleh laba. Total laba divisi 
yang terkait mekanisme transfer metode Cost plus perusahaan memberikan hasil 
sebesar  Rp. 20.443.101.942,-.  Untuk metode Cost plus alternatif  yaitu divisi 
penangkapan ikan diberikan kebebasan untuk membeli semua kebutuhannya dari 
luar perusahaan dengan asumsi harga pembelian lebih murah  5 % dari internal 
perusahaan, hasil  yang diperoleh divisi penangkapan ikan  labanya meningkat 
sedangkan total laba semua divisi yang terkait transfer turun menjadi Rp. 
13.322.485.898,-  
 Penilaian kinerja divisi berdasarkan pendekatan ROI belum bisa 
dilaksanakan mengingat indikator untuk penilaiannya tidak ada karena semua 
aktiva dan pasiva semuanya dikumpulkan di Kantor pusat dan masing-masing 
divisi hanya melaporkan laporan laba/rugi saja. 
 Implikasi penentuan harga transfer akan berpengaruh terhadap divisi 
penangkapan ikan yang merupakan core bisnis (bisnis utama) PT.AKFI yang 
ditugaskan sebagai divisi yang mengekspor ke Jepang. Labanya sangat 
dipengaruhi oleh divisi lainnya.  Penetapan harga tranfer dari divisi lain yang 
terlalu tinggi akan memberikan hasil pendapatan yang besar  bagi divisinya tetapi 
akan membebani divisi penerima harga transfer yaitu divisi penangkapan ikan, 
sehingga produk utama yang dihasilkan yaitu berupa ikan segar untuk tujuan 
ekspor akan mempunyai harga jual yang relatif lebih mahal dan hal ini akan 
mengakibatkan kurang kompetitifnya produk tersebut di pasaran. 
 Metode penentuan harga transfer Cost plus perusahaan dengan kebijakan 
semua kebutuhan divisi dipenuhi secara internal merupakan metode yang paling 



 

tepat dibandingkan dengan metode Cost plus alternatif  karena hasil yang 
diperoleh memberikan konstribusi laba terbesar baik untuk masing-masing divisi 
maupun secara keseluruhan. 
 Penilaian kinerja divisi berdasarkan pendekatan ROI belum bisa 
dilaksanakan mengingat indikator untuk penilaiannya tidak ada karena semua 
aktiva dan pasiva semuanya dikumpulkan di Kantor pusat dan masing-masing 
divisi hanya melaporkan laporan laba/rugi saja. 
 Manajemen perusahaan yang telah menetapkan masing-masing divisi 
sebagai pusat laba, disarankan pihak manajemen  untuk lebih memberikan 
keleluasaan dalam pemberian pendelegasian kewenangan pengendalian biaya dan 
pendapatan kepada masing-masing manajer divisi, sehingga diharapkan akan lebih 
memotivasi kinerjanya. Disamping itu untuk mempermudah dalam penilaian 
kinerja masing-masing divisi, disarankan kepada manajemen perusahaan untuk 
setiap divisi membuat laporan neraca masing-masing divisi tidak disentralisir oleh 
Kantor Pusat.  
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