
 

  I. PENDAHULUAN 
    

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Pembangunan sektor industri yang  berbasis sektor agribisnis sangat 

strategis dan memegang peranan penting percaturan industri nasional dan 

dapat diandalkan dalam menghadapi krisis yang melanda bangsa  Indonesia. 

Hal ini terbukti dari sektor industri yang berbasis agribisnis masih tetap eksis 

dan dapat berkembang walaupun industri lain mengalami kehancuran. Salah 

satu faktor yang mendukung  keberhasilan sektor agribisnis adalah bahan 

baku lokal yang melimpah untuk kemudian diolah untuk tujuan ekspor. 

 Sektor perikanan merupakan potensi yang sangat strategis dalam 

menunjang keberhasilan perekonomian nasional, mengingat sumber daya 

alami sektor perikanan cukup melimpah, khususnya sektor perikanan laut 

yang mana sumber daya alam laut sangat luas dan belum diusahakan secara 

optimal untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Potensi perikanan laut  di 

Indonesia selama ini belum digarap secara optimal. Masih banyak  nelayan 

asing yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut, sehingga perlu 

penanganan yang terpadu untuk dapat menghasilkan produk yang dapat 

memberikan sumbangan devisa bagi negara.  

Indonesia merupakan sebuah negara di kawasan tropis yang terdiri 

dari ribuan pulau dengan luas wilayah kira-kira 74,3 % lautan dan sisanya 

25,7 % merupakan daratan, sehingga lautan yang cukup luas yaitu sekitar 3,1 

juta km2, ditambah perairan ZEE 2,7 juta km2 maka luas wilayah menjadi 



 

5,8 km2 dengan potensi sumber daya ikan yang besar. Dari seluruh produk 

ikan laut 13,9 % merupakan produk ikan tuna (Wiryawan, 1993). 

Jenis-jenis ikan laut yang mempunyai nilai ekonomis  yang tinggi 

antara lain udang, tuna/cakalang, tenggiri, tongkol, kakap, kerapu, kembung, 

laying, lemuru dan ikan hias.  Berdasarkan Tabel 1. terlihat produksi 

perikanan laut selama 3 (tiga ) tahun terakhir  mengalami kenaikan. Untuk 

produksi ikan tahun 2000 mengalami kenaikan sebesar 3,7 % dari tahun 

sebelumnya, sedangkan jumlah perahu mengalami penurunan sebesar 8,6 % 

dari  tahun sebelumnya.  

Tabel  1. Produksi Perikanan Laut dan Kapal Tahun 1998 s/d  2000 
 

KETERANGAN THN 1998 THN 1999 THN 2000 

Perahu /Kapal 412.70 459.89 420.00

Produksi (000 ton) 3.723, 3.929, 4.07

                  Sumber : Dirjen Perikanan. 2001 

Daerah-daerah penangkapan yang dianjurkan untuk dikelola sesuai 

dengan alat tangkapnya adalah perairan Samudera Hindia (long line), Laut 

Cina Selatan (long line, gill net, purse seine, pukat ikan/terbatas), laut 

Sulawesi (long line, gill net, purse seine,pole and line, pukat ikan/terbatas), 

Samudera Pasifik (long line, gill net, purse seine dan pukat ikan/terbatas )  

dan laut Arafura (gill net, pukat udang, pukat ikan/terbatas). 

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 (62,5 %). Berdasarkan hal tersebut 

untuk tahun mendatang potensi perikanan laut perlu lebih digali lebih 



 

optimal melihat potensi dan peluang pengembangan bisnis perikanan masih 

mempunyai prospek yang baik. 

PT. Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry adalah salah satu 

perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang industri penangkapan ikan 

dengan produksi untuk lokal dan ekspor yaitu ke Jepang. Walaupun krisis 

moneter yang melanda Indonesia sampai sekarang belum selesai, perusahaan 

ini tetap eksis karena hasilnya berorientasi ekspor dengan memanfaatkan 

sumber daya alam lokal berupa hasil tangkapan ikan laut (tuna dan abakor).    

  Dalam melakukan aktivitasnya PT.Arabikatama Khatulistiwa 

Fishing Industry mempunyai beberapa divisi yang seluruhnya merupakan 

pusat laba (profit center) yaitu sebagai berikut. 

1. Divisi Penangkapan Ikan 

2. Divisi Perdagangan Ikan 

3. Divisi Spare part dan Logistik  

4. Divisi Pabrik Es 

5. Divisi Bengkel 

6. Divisi Galangan kapal 

7. Divisi Umpan. 

Mekanisme terjadinya harga transfer antar pusat laba dalam 

perusahaan PT.AKFI yaitu sebagai berikut, 

1. Divisi Umpan menjual produknya ke divisi penangkapan ikan 

2. Divisi Pabrik Es menjual produknya ke divisi penangkapan ikan 

3. Divisi Bengkel/galangan menjual jasanya ke divisi penangkapan ikan 

4. Divisi Logistik & Spare part menjual produk ke divisi penangkapan   



 

    ikan 

5. Divisi Perdagangan Ikan membeli ikan dari luar divisi dan sebagian  

    dari   divisi  penangkapan ikan 

6. Divisi Penangkapan Ikan menjual ikan ke pasar Jepang 

 PT.Arabikatama Katulistiwa Fishing Industry dalam memanfaatkan 

peluang tersebut memerlukan adanya peningkatan produktivitas serta 

peningkatan kemampuan perusahaan meraih keuntungan (profitabilitas) 

dimana pada perusahaan multidivisi  diperlukan pemisahan kegiatan 

operasional dan biaya berdasarkan segmen kegiatan utamanya yang 

merupakan hal penting dan suatu keharusan. Dengan adanya desentralisasi 

kegiatan usaha akan mempermudah manajemen dalam melakukan 

pengendalian, pengawasan, maupun penilaian terhadap prestasi kerja 

masing-masing manajernya. 

               Suatu perusahaan yang  mempunyai divisi lebih dari satu 

(multidivisi) pembagian divisi dengan membentuk pusat-pusat laba (profit 

centre), baik pusat laba produsen maupun pusat laba konsumen adalah 

merupakan sesuatu yang sangat penting. Pembentukan-pembentukan pusat 

laba tersebut dimaksudkan untuk dapat memudahkan tingkat penggunaan 

modal dan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan masing-masing 

divisi usaha yang dijalankan.  Meskipun secara keseluruhan tidak mengubah 

kisaran keuntungan yang dicapai oleh perusahaan namun bagi masing-

masing divisi akan mempengaruhi kinerjanya karena masing-masing divisi 

akan mendapatkan keadilan dalam penilaian prestasi kerjanya. 



 

              Pemisahan  tersebut perlu dibarengi dengan adanya pendelegasian 

atau pelimpahan wewenang dan penyerahan tanggung jawab pimpinan 

perusahaan kepada masing-masing divisi atau segmen usahanya, sehingga 

tercipta diferensiasi atau desentralisasi kegiatan bagi masing-masing atau 

segmen usaha tersebut.  Keadaan ini memerlukan suatu parameter untuk 

penilaian prestasi kinerja masing-masing segmen kegiatan usaha. 

              Seringkali terjadi ketidakadilan dalam penilaian prestasi kerja 

terhadap manager divisi karena tidak ada parameter yang jelas terhadap 

kegiatan operasional bagi masing-masing divisi, ukuran prestasi kerja divisi, 

cabang atau bagian hanya ditentukan oleh pencapaian keuntungan 

perusahaan secara keseluruhan berdasarkan produk akhir,  sehingga prestasi 

kerja masing-masing manajer, kepala cabang atau kepala bagian 

disamaratakan. 

             Penilaian prestasi kerja demikian kurang memberikan rangsangan 

bagi masing-masing manager untuk berprestasi karena kemampuan, 

kreativitas, kerja baik menjadi kurang berarti disamping dapat mengaburkan 

wewenang dan tanggung jawab manajer terhadap pekerjaannya.  Apabila 

salah satu manager kinerjanya jelek lambat laun akan mengakibatkan frustasi 

dan membuat iri manajer lain sehingga akan berakibat menurunkan gairah 

dan semangat kerja manager lain. Dalam jangka panjang produktivitas dan 

profitabiltas perusahaan akan menurun akibat ditinggalkan oleh manager 

yang berkualitas. 

 Berdasarkan alasan di atas maka penerapan harga transfer pada suatu 

perusahaan multidivisi menjadi sangat penting, untuk memperoleh penetapan 



 

harga transfer antara divisi yang paling adil dan tidak merugikan salah satu 

divisi yang ada, sehingga tujuan perusahaan secara keseluruhan dapat 

tercapai. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Tingkat keuntungan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh tingkat 

keuntungan dari masing-masing divisi.  Profitablitas PT. Arabikatama 

Khatulistiwa Fishing Industry sangat berkaitan dengan tingkat efisiensi dan 

produktivitas masing-masing divisi, sehingga dengan demikian masing-

masing divisi dapat dilihat seberapa jauh memberikan konstribusi terhadap 

keuntungan secara keseluruhan.  Penetapan harga transfer yang terlalu 

rendah akan merugikan divisi penjual.  Sebaliknya apabila penetapan harga 

transfer terlalu tinggi juga akan menurunkan produktivitas dan menurunkan 

daya saing produk dipasaran. Berdasarkan hal-hal tersebut  penelitian ini 

diharapkan dapat dilihat permasalahan yang ada antara lain ; 

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 laba 

divisi dan laba perusahaan secara keseluruhan. 

4. Membandingkan alternatif-alternatif  kebijakan terhadap laba masing-

masing divisi dan laba secara keseluruhan. 

 



 

1.3  Tujuan Penelitian 

              Penulisan tesis ini berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di 

atas bertujuan sebagai berikut.  

1. Mengidentifikasi penentuan harga transfer yang dipergunakan 

perusahaan saat ini 

2. Menganalisis pengaruh kebijakan dan penetapan harga transfer terhadap 

laba masing-masing divisi 

3. Menganalisisi  pengaruh harga transfer apabila tidak ada pembatasan 

oleh manajemen perusahaan 

4. Merekomendasikan alternatif kebijakan yang tepat bagi manajemen 

perusahaan.  
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