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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

PT. Gunung Lingkung merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang perkebunan dan perindustrian teh dan karet dengan produksi yang 

paling dominan saat ini adalah teh. Lokasi perkebunannya adalah di 

Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, yang jaraknya kurang lebih 

70 km dari kota Sukabumi. Komoditi teh dan karet merupakan sebagian dari 

komoditi agribisnis yang menjadi tumpuan lndonesia untuk mendapatkan 

devisa negara. 

Perkebunan teh di lndonesia pada saat ini cukup luas sehingga 

lndonesia mempunyai potensi yang besar untuk menjadi salah satu 

produsen teh dunia. Sifat dari tanaman teh membutuhkan areal yang luas di 

dataran tinggi, kondisi ini sesuai dengan asal tanaman teh yaitu dari 

daerah sub tropis. Akibat dari keterbatasan lahan yang dapat memenuhi 

kriteria yang baik bagi perkebunan teh maka sampai tahun 1992 sentra 

produksi teh di lndonesia masih terpusat di propinsi Jawa Barat. Setelah 

Jawa Barat propinsi yang memiliki areal dan produksi teh cukup besar adalah 

Sumatera Utara dan Jawa Tengah (C I C, 1994a). 
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Adanya kecenderungan konsumsi masyarakat di negara maju yang 

kembali kepada makanan dan minurnan alarni merupakan kesempatan 

yang baik bagi lndonesia. Gejala tersebut diperkirakan akan mendorong 

meningkatnya konsumsi bahan rnakanan dan minuman alami terrnasuk teh 

pada tahun-tahun yang akan datang. Disamping ha1 tersebut diatas minuman 

teh merupakan konsumsi dalarn negeri dimana gejala konsurnsi di dalam 

negeri akhir-akhir ini terus mernbaik dan merupakan potensi pasar yang 

cukup baik bagi industri pengolahan teh. Tingkat kesadaran masyarakat 

akan kesehatan juga merupakan salah satu faktor pendorong meningkatnya 

konsumsi hasil olahan teh. Hal ini dapat diduga dengan adanya 

kepercayaan masyarakat akan kemampuan teh hijau untuk kesehatan, 

seperti untuk melangsingkan tubuh dan mencegah penyakit kanker. 

Harga ekspor teh lndonesia merosot dari 1,78 dollar AS per kg pada 

tahun 1990 menjadi sekitar 1,04 dollar AS per kg pada tahun 1995 atau 

menurun rata-rata 9,74 % per tahun. Turunnya harga teh tersebut terutama 

disebabkan terjadinya kelebihan penawaran di pasar dunia. Produksi teh di 

beberapa negara produsen, terutama Cina, meningkat sangat tinggi dilain 

pihak tingkat konsumsi dunia relatif stabil (Kompas, 9 Pebruari 1996). 

Pada Tabel 1 dapat dilihat perkembangan ekspor teh lndonesia dari 

tahun 1990 - 1995. Dari tabel tersebut terlihat adanya kecenderungan 
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penurunan ekspor teh lndonesia. Secara umum ekspor teh lndonesia 

mengalami penurunan sebesar 6,53 % per tahun untuk volumenya dan 

9,52 % per tahun untuk nilainya (C I C,  1996). 

Tabel 1 : Perkembangan Ekspor Teh lndonesia 1990-1995 

Sumber : C I C (1996). 

Dalam bulan-bulan terakhir ini pasaran teh lndonesia kembali 

bergairah. Hal ini disebabkan karena adanya kecenderungan 

meningkatnya permintaan. Adanya peningkatan permintaan teh produksi 

Indonesia, tidak terlepas dari terus membaiknya mutu teh lndonesia 

disamping didukung pula oleh adanya perbaikan pelayanan, mulai dari 

pengepakan hingga pengapalan (C I C ,  1996). 
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Untuk komoditi karet, lndonesia rnerupakan salah satu produsen 

karet terbesar di dunia. Saat ini lndonesia memiliki lahan perkebunan karet 

yang cukup luas dan mencapai sekitar 3,179 juta ha dengan total produksi 

rata-rata sekitar 1,371 juta ton pertahun. Untuk mempertahankan produksi 

sebesar itu, pemerintah segera merampungkan pembukaan lahan 

perkebunan karet baru termasuk kegiatan rehabilitasi seluas 450.000 ha, 

karena komoditas tersebut mampu mernberikan kontribusi perolehan devisa 

sebesar US $. 1 ,I2 miliar per tahun (C I C, 1994b). 

Pada Tabel 2 perkembangan produksi karet alam lndonesia setiap 

tahunnya terus menunjukkan adanya peningkatan meskipun jumlahnya 

relatif tidak terlalu besar. Jika tahun 1987 jurnlah produksinya baru mencapai 

1,13 juta ton maka pada tahun 1992 meningkat menjadi 1,37 juta ton dan 

kernudian pada tahun 1993 menjadi 1,40 juta ton (C I C, 1994b). 

Tabel 2 : Luas Areal dan Produksi Karet lndonesia tahun 1987 - 1993 

Surnber : C I C (1994b) 

Tahun 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Luas 

(ha) 
2.849.958 
2.944.324 
3.055.960 
3.141.609 
3.173.916 
3.220.462 
3.229.297 

Produksi 

(ton) 
1.130.351 
1.173.298 
1.194.037 
1.275.295 
1.328.172 
1.371.787 
1.405.048 

Pertumbuhan 
Produ ksi 

( %  
-- 
3,80 
1,77 
6,81 
4,15 
3,28 
2,42 

http://www.mb.ipb.ac.id



Menurut C I C (1994b), dari total produksi tahun 1993 yang mencapai 

1,40 juta ton tersebut sebesar 1.009 ton (72%) dihasilkan melalui 

perkebunan karet rakyat dengan luas perkebunan sebesar 2,69 juta hektar. 

Disusul kemudian oleh Perkebunan Negara dan Perkebunan Swasta 

dengan jumlah produksi masing-masing 211.000 ton dan 183.000 ton 

dengan luas areal perkebunan masing-masing sebesar 277.000 hektar dan 

253.000 hektar. Dengan demikian bagi daerah tertentu, usahatani karet 

merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat setempat. Pasang 

naik dan pasang surutnya ekonomi pada beberapa daerah tersebut akan 

sangat terpengaruh oleh kondisi harga karet. 

Harga karet alam di pasaran dunia akhir-akhir ini meningkat. 

Tendensi kenaikan harga karet alam diperkirakan berlangsung hingga 

tahun 2000 mendatang. Hal ini sehubungan bangkitnya kembali industri dan 

perekonomian di negara-negara maju setelah dilanda resesi dunia yang 

berkepanjangan. Kenaikan harga karet alam di pasaran dunia tersebut 

dikarenakan dua faktor. Pertama, sebagai akibat pengaruh musim kering 

mendadak di Thailand. Sedangkan faktor kedua, berkaitan dengan 

meningkatnya penjualan mobil dan truk di pasaran dunia yang cukup tajam 

belakangan ini masing-masing sebesar 21,7 % dan 27,6 % (Kompas, 

29 Maret 1994). 
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Kenaikan konsumsi karet alam terutama dirasakan di RRC, Jepang, 

India, Korea Selatan dan Amerika Serikat. RRC sebagai konsumen karet 

alam merupakan pemicu kenaikan harga karet saat ini. Adanya 

kecenderungan naiknya harga karet pada tahun 1994 dan 1995, perlu 

dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh lndonesia (Bisnis lndonesia, 3 Januari 

1996). 

Pada Tabel 3 ditunjukan perkembangan volume, nilai dan harga 

rata-rata per kg ekspor karet lndonesia. Sejak tahun 1991 volume, nilai dan 

rata-rata harga per kg cenderung meningkat. Peningkatan yang tinggi terjadi 

pada tahun 1994 dan 1995 sedangkan pada tahun 1993 volume, nilai dan 

rata-rata harga per kg terjadi sedikit penurunan (Bisnis lndonesia, 3 Januari 

1996). 

Tabel 3 : Volume Dan Nilai Ekspor Karet lndonesia ~ a h u n  1990 - 1995 

* perkiraan 

Sumber : Bisnis lndonesia (3 Januari 1996) 

Tahun 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995* 

Volume 

(M.Ton) 

1.077.335 
1.204.020 
1.268.095 
1.214.328 
1.244.755 
1.350.000 

Nilai 

(us.$.) 

846.881.646 
965.712.710 

1.036.708.699 
976.781.298 

1.271.703.239 
1.850.000.000 

Ratarata 
Harga per kg 

(us.$.) 

0,79 
0,80 
0,82 
0,80 
1,02 
1,37 
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Harga karet alarn dunia pada bulan Maret 1995 rnencapai 

US $. 1,83 per kg, padahal harga pada awal tahun 1993 adalah US $. 0,80 

per kg, artinya terjadi kenaikan sebesar 128 %. Kecenderungan kenaikan 

harga karet alarn diperkirakan akan terus berlangsung dengan catatan 

konsurnen karet alarn tidak segera beralih ke karet sintetis (Bisnis 

Indonesia, 14 Maret 1995). 

Penggunaan karet alarn sebagai bahan baku pernbuatan ban 

kendaraan atau produk lainnya rnasih digemari karena dianggap lebih 

baik dibandingkan rnenggunakan karet sintetis. Selain itu konsumen karet 

sernakin rnernpertirnbangkan rnasalah lingkungan dengan rnengurangi 

penggunaan karet sintetis. 

B. Perurnusan Masalah 

Perrnasalahan yang dihadapi PT. Gunung Lingkung adalah didalarn 

pengelolaan biaya. Biaya tetap yang tinggi akan mernpunyai resiko yang 

lebih besar jika dibandingkan dengan biaya tetap yang rendah. Efisiensi 

terhadap biaya tetap dapat dicapai apabila perusahaan dapat meningkatkan 

produktivitasnya. Dilain pihak hasil perkebunan teh dan karet sangat 

dipengaruhi oleh alarn dan musirn sehingga optimasi produksi tidak dapat 

dicapai sepanjang tahun. Dengan rneningkatkan produksi akan 

meningkatkan hasil penjualan. Narnun dilain pihak dengan peningkatan 

penawaran yang jauh lebih besar dari peningkatan permintaan akan 
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menimbulkan kelebihan penawaran yang pada akhirnya akan mendorong 

harga jual teh dan karet cenderung turun. 

PT. Gunung Lingkung yang rnempunyai perkebunan teh dan karet 

dihadapkan kepada pemilihan prioritas dari kedua komoditi tersebut. Disatu 

pihak harga teh di pasaran dunia cenderung turun sedangkan dipihak lain 

komoditi karet menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kondisi ini 

memaksa perusahaan untuk menghitung atau membuat perencanaan 

dengan berbagai kemungkinan tingkat harga dan biaya serta kapasitas 

penjualan dari masing-masing produk sehingga dapat menghasilkan laba. 

Salah satu cara untuk menetapkan perencanaan tersebut adalah analisis 

biaya-kapasitas-laba (Cost-Volume-Profit Analysis). Analisis ini menjelaskan 

hubungan tiga faktor yaitu antara biaya, baik biaya tetap maupun biaya 

variabel, kapasitas produksilpenjualan dan laba. 

Dengan memahami pola hubungan dari ketiga faktor tersebut maka 

diharapkan manajemen dapat rnerencanakan kapasitas produksil penjualan 

dan biaya dari masing-masing komoditas (teh dan karet) agar perusahaan 

dapat mencapai titik impas atau rnemperoleh laba. 

C. Tujuan Geiadikarya 

Tujuan Geladikarya adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan evaluasi manajemen biaya perusahaan, untuk rnengetahui 

kebijakan manajemen perusahaan dalam pengeluaran biaya perusahaan. 
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2. Melakukan evaluasi struktur biaya yang telah dikeluarkan oleh 

perusahaan dan menganalisa perilaku biaya perusahaan. Biaya 

dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel serta biaya 

semivariabel. Biaya semivariabel dipisahkan kembali sehingga menjadi 

biaya tetap dan biaya variabel. 

3. Melakukan analisis hubungan biaya-kapasitas-laba perusahaan. 

4. Menghitung titik pulang pokok (titik impas) yang dapat dicapai 

perusahaan. 

5. Menentukan skala ekonomi perusahaan. 

D. Manfaat Geladikarya 

1. Memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai 

masukan untuk bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan 

dan strategi perusahaan. 

2. Memberikan wahana latihan bagi penulis dalam mengaplikasikan teori 

yang telah diperoleh dalam kondisi yang obyektif di dalam bisnis yang 

nyata. 

3. Sebagai tambahan sumber informasi bagi dunia pendidikan pada 

umumnya dan seluruh civitas akademika Magister Manajemen Agribisnis, 

lnstitut Pertanian Bogor pada khususnya. 
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