
A. Latar Belakang 

Dalam PJP I, produksi peternakan rata-rata per tahun telah meningkat secara 

mengesankan yakni daging 5,9 %, telur 10,4 % dan susu 12,l %. Peningkatan 

produksi tersebut menyebabkan peranan peternakan dalam pembentukan (produk 

domestik bruto ) PDB sektor pertanian meningkat pula yakni dari 6 % (1969) men- 

jadi 1 1,3 % (199 1). Dengan demikian tidak berlebihan kalau disebutkan bahwa 

peronakan scbagai suniber perrunzbuhan baru scktor perranian (Wardoyo, 1993). 

Dengan hasil-hasil yang telah dicapai selama ini, maka diharapkan dimasa 

yang akan datang sektor pertanian masih merupakan sektor andalan yang memerlu- 

kan reorientasi strategi pengembangannya yakni melalui agroindustri sebagai bagian 

dari agribisnis. 

Industri daging olah merupakan salah satu produk agribisnis saat ini yang 

lnenja~ijikan prospek bisnis yang cukup cerah, baik kebutuhan pasar dalam negeri 

maupun pasar luar negeri. Menurut Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Soegito, 

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat sekitar 7,3% menjadikan 

pendapatan per kapita Nasional semakin tinggi, yang saat ini mencapai US$ 

884.00 (Anonimous, 1995). Meningkatnya pendapatan per kapita nasional tersebut 

berpengaruh terhadap gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat kita. 

Di kota-kota besar yang pertumbuhan ekonominya rata-rata lebih tinggi 

disertai pengaruh globalisasi menjadikan gaya hidup maupun pola konsumsi 

~nasyarakatnya banyak berubah. Kesibukan anggota keluarga dengan suami isteri 

bekerja, mendorong untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi tinggi, 

mudah mengolahnya dan cepat penyajiannya. 



Dilihat dari tingkat konsumsi daging per kapita penduduk Indonesia secara 

keseluruhan memperlihatkan kecendrungan yang semakin meningkat yang cukup 

berarti beberapa tahun terakhir dan meskipun konsumsi rata-rata perkapita masih 

rendah yaitu sekitar 6 Kg perkapita pertahun (Tabel 1). 

Tabel 1. Konsumsi Daging Per Kapita Di Indonesia Pada Tahun 1988-1992 

Konsumsi Jumlah Konsumsi 
Tahun Nasional Penduduk Per Kapita 

(Ton) (Juta) (Kg) ........................................................ .......................................................... 
1988 930.753 172,s 593 
1989 1.003.129 176,O 
1990 1.082.714 179,4 630 

577 

1991 1.165.850 182,8 6,3 
1992 1.241.457 186,l 636 

Sumber : Food & Drink Industri In Indonesia dalam Proposal PT.Kemfoods, 1994. 

Produksi daging maupun daging olah diproyeksikan akan semakin meningkat 

pada tahun-tahun mendatang, namun perkiraan pangsa pasar daging olah masih kecil 

(0,9 %) dibanding produksi daging (segar) sehingga memberikan peluang bagi 

perusahaan industri daging olah (Tabel 2). 

Tabel 2. Proyeksi Produksi dan Perkiraan Pangsa Pasar Daging dan Daging Olah 
Tahun 1994-1995 

Tahun Konsumsi Produksi Perkiraan Pangsa 
Total Daging Daging Olah Pasar Daging Olah 

(Ton) (Ton) (%I 
--------------------------------------------------------. ........................................................ 

1994 1.398.808 13.009 0,93 
1995 1.477.296 13.520 0,91 
1996 1.555.784 14.031 0,90 
1997 1.634.272 14.543 0,89 
1998 1.712.761 15.054 0,88 

Sumber : Proposal PT.Kemfoods (1994), diolah dari Food & Drink Industry in 
Indonesia (1991). 



Dalarn mengkonsurnsi daging masyarakat juga mulai cenderung untuk memilih 

produk daging olah yang telah mengandung bumbulrasa dan memilih bentuk yang 

beragarn. Produk daging olah mudah mernasaknya serta mempunyai banyak pilihan 

sesuai selera. 

PT. Kemang Foods Industries (PT. Kemfoods) merupakan salah satu per- 

usahaan manufaktur yang bergerak di bidang pengolahan daging (Sapi, Babi, dan 

Ayam). Hasil produksi daging olah PT. Kemfoods terdiri dari tiga namalmerek 

yaitu 1) Villa; 2) Kem Chick dan 3) Chef's. Secara garis besarnya dapat di- 

kelompokkan rnenjadi dua macam produk yaitu (1) sosis dan (2) delikatesen. 

Manajemen PT.Kemfoods dapat mengetahui bahwa perusahaan laba atau rugi 

apabila diketahui informasi biaya. Tanpa informasi biaya, manajemen tidak dapat 

mengukur apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba atau tidak ; dengan kata lain 

apakah masukan yang dikorbankan memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah dari 

pada nilai keluarannya. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk mengukur nilai 

masukan yang dikorbankan untuk menghasilkan keluaran, yang disebut ak~rnrarlsi 

biaya. 

Akuntansi biaya menghasilkan informasi biaya untuk memenuhi berbagai 

macam tirjuan. Salah satu tujuan akuntansi biaya adalah untuk menentukan harga 

pokok produk (biaya produksi). Penghitungan harga pokok produk yang dilakukan 

PT. Ke~nfoods saat ini adalah menggunakan metode rata-rata. 

Hcrrga pnknkpladlrk merupakan harga dasar dimana ~nanajemen menetapkan 

berapa harga harus dinaikkan (mark up)  sehingga perusahaan rnemperoleh ke- 

unt~rnganlmargin yang diharapkan. Penetapan kenaikan harga disamping memper- 

hatikan kelangsungan hidup perusahaan, juga harus memperhatikan strategi agar 

harga yang ditetapkan dapat bersaing. 



Penetapan harga adalah salah satu strategi dalam bauran pemasaran yang 

patut untuk direncanakan, sehingga harga yang ditetapkan mencerminkan citra 

produk dan mempunyai daya saing yang kuat. 

Salah satu alat penghitungan harga pokok produk dimana produk tersebut 

menggunakan bahan baku dun tahapan proses yang sama untuk selanjutnya meng- 

hasilkan lebih dari satu macam produk adalah Biaya Bersama Atas Dasar Harga 

Pasar. Melalui penghitungan dengan metode Biaya Bersama Atas Dasar Harga 

Pasar ini diharapkan akan dihasilkan cara perhitungan yang lebih sesuai dengan 

kondisi PT. Kemfoods. 

PT. Kemfoods menggunakan bahan baku, mesin dan proses yang sama untuk 

menghasilkan berbagai macam produk yang berbeda yang disebut dengan biaya 

produksi bersama. Dengan adanya biaya produksi bersama, manajemen PT.Kem- 

foods dapat ~nenghitung harga pokok produk (HPP) dengan metode Biaya Bersama 

Atas Dasar Harga Pasar. Untuk itu pelaksanaan Geladikarya ini yang telah selesai 

dilaksanakan difokuskan pada kajian dengan ~ne~nbahas Biaya Bersama Atas Dasar 

Harga Pasar ke produk yang dihasilkan PT.Kemfoods, khususnya produk sosis sapi. 

B. Peruml~san Masalah 

Produk sosis sapi (beef sausnges) yang dihasilkan PT. Kemfoods unti~k 

~nerek Villn terdiri dari 28 jenis produk, ~nerek Kern Cl?icks terdapat 19 jenis produk 

dan merek Chef's ada 8 jenis produk. Produk-produk tersebut untuk setiap merek 

berasal dari satu bahan yang sama yaitu daging sapi dan mesin pengolahan tertentil 

yang sama. Dengan demikian terdapat bahan dan proses bersama untuk menghasil- 

kan jenis produk yang berbeda untuk kelompok sosis sapi tersebut. Proses ini dapat 

disebut hicryn prnrlrrksi berscrnin. 



Manajemen menyadari bahwa bahan baku daging sapi berasal dari biaya 

bahan dan proses yang sama. Namun selama ini perhitungan biaya untuk menentu- 

kan harga pokok produk dilakukan secara keseluruhan (rata-rata) menurut harga 

pasar relatif sehingga tidak diketahui oleh pihak manajemen bahwa sebenarnya 

terdapat tahapan proses yang dapat dihitung biayanya secara bersama. 

Penghitungan Biaya Bersama Atas Dasar Harga Pasar ini akan menghasil- 

kan penetapan harga yang berbeda dengan penetapan yang selama ini dilakukan, 

maka masalah yang dihadapi adalah : 

1. Apakah metode harga pokok produk (HPP) yang digunakan perusahaan saat ini 

sesuai dengan kondisi penggunaan bahan baku dan mesin tertentu yang sama. 

2. Bagaimana penerapan dan kesesuaian bila menggunakan metode Biaya Bersama 

Atas Dasar Harga Pasar dalam penghitungan harga pokok produksi perusahaan. 

3. Bagaimana perbandingan antara penggunaan metode yang digunakan perusahaan 

saat ini (rata-rata) dengan metode Biaya Bersama Atas Dasar Harga Pasar pada 

penghitungan harga pokok produksi (H P P) perusahaan. 

Hingga saat ini jenis produk PT.Kemfoods siklus hidupnya telah melnasuki 

tahap kedewasaan (maturity) dan penurunan. Permulaan masa kedewasaan dapat 

datang tanpa disadari manajemen. Penurunan penjualan, perusahaan tidak menge- 

tahui secara pesti, apakah penurunan ini membuat mereka kehilangan pangsa pasar 

atau apakah penjualan seluruh kategori lnemang turun. 

C. ~ u j u a n  dan Manfaat Geladikarya 

Geladikarya ini secara spesifik bertujuan untuk : 

1. Mengkaji penghitungan harga pokok produk (H P P) yang dilakukan oleh perusa- 

haan saat ini. 



2. Mengkaji penerapan penghitungan harga pokok produk dengan metode Biaya 

Bersama Atas Dasar Harga Pasar sebagai alternatif metode penghitungan. 

3. Menganalisa perbandingan antara penghitungan H P P yang dilakukan perusa- 

haan saat ini dengan metode Biaya Bersama Atas Dasar Harga Pasar. 

4. Menganalisa penetapan harga dalam strategi pemasaran yang dimmuskan. 

Dari hasil geladikarya ini lebih lanjut penulis berharap dapat mendiskusikan 

kepada pihak manajemen mengenai adanya kemungkinan diimplementasi metode 

Biaya Bersa~na Atas Dasar Harga Pasar tersebut, selama pihak manajemen dapat 

melihat kelebihan yang dapat dimanfaatkan. 

Geladikarya ini secara umum diharapkan dapat berguna untuk kepentingan 

penulis dalam ~ilelakukan studi kasus pada perusahaan dengan mengaplikasikan 

konsep-konsep dan metode secara ilmiah dan juga diharapkan ada manfaatnya bagi 

perusahaan dimana penulis melaksanakan geladikarya. Hasil Geladikarya ini di- 

harapkan dapat meniberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang dikaji 

sehingga dapat diketahui harga pokok produksi dengan metode yang di laksanakan 

dalam pcnclirian ini sebngai alternatifbrrgi illannjemen untuk menentukan harga 

produk yang lebih efisien dan strategis dalam menghadapi persaingan dimasa yang 

akan datang. 




