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RINGKASAN EKSEKUTIF
Mochamad Firdaus. KAJIAN P E N G A R W TURUNNYA HARGA DOC
D A N KENAIKAN HARGA PAKAN TERHADAP LABA DENGAN ANALISIS
BIAYA, KAPASITAS DAN LABA D I PT. BAROS SUKABUMI. Di bawah
bimbingan Hamdani M.Syah.dan Arif Imam Suroso

.

PT. Baros Sukabumi adalah perusahaan yang bergerak
dalam usaha peternakan Day Old Chicken ( DOC ) Perusahaan
telah sepuluh tahun lebih bergerak dalam usaha ini,didirikan
bulan Desember 1985.Kapasitas maksimum yang dimiliki saat
ini adalah 11.570 box perbulan.
Struktur biaya perusahaan tahun 1994 adalah biaya
tetap 30.27% dan biaya variabel 69,73%; tahun 1995 biaya
tetap 30,46% dan biaya variabel 69,54%; sedangkan tahun 1996
biaya tetap 29.28% dan biaya variabel 70,72% dari total
biaya. Pada perusahaan ini biaya variabel lebih dominan dari

.

.

biaya tetapnya
Perusahaan

mendapat

laba

tahun

1994

sebesar

Rp.728.109.248,- dan tahun 1995 sebesar Rp.732.943.165,-,
namun selama semester I/1996 perusahaan hanya mendapat laba
Rp.2.030.955,- walaupun kapasitas penjualan meningkat yaitu
tahun 1995 dibandingkan tahun 1994 meningkat 15,40% dan
tahun 1996 dibandingkan tahun 1995 meningkat 3,76%

. Hal

ini

terutama disebabkan oleh turunnya harga DOC yang cukup tajam
selama tahun 1996. Harga jual DOC perbox rata-rata tahun
1995 dibandingkan dengan tahun 1994 menurun 1.82% dan tahun
199 6 dibandingkan dengan tahun 1995 menurun cukup taj am

.

Selama tahun 1994 dan 1995 harga terendah
yaitu 16,26%
masih Rp.65.000,- namun tahun 1996 harga terendah mencapai
Rp.40.000,

-.

Harga pakan

juga pada

tahun 1996 ada

sedikit

peningkatan, namun pengaruhnya kecil sekali seperti terlihat
dari biaya variabel tahun 1994 sebesar Rp.40.961,-, tahun
1995 sebesar Rp.41.006, - dan tahun 1996 adalah Rp.41.106,

-.

Peningkatannya kurang dari 1%

,

dilain pihak biaya tetap
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dibandingkan tahun 1994 meningkat 16,24% dan tahun 1996
dibandingkan tahun 1995 meningkat 8,89% , ha1 ini disebabkan
meningkatnya gaji karyawan.
Pada tahun 1994 dengan harga rata-rata Rp.70.765,-/box
titik impasnya adalah 3.012 box, tahun 1995 dengan harga
rata-rata Rp.69.477,-/box titik impasnya meningkat 22,14%
atau menjadi 3.679 box dan tahun 1996 dengan harga rata-rata
Rp.58.179,- titik impas baru tercapai jika perusahaan bisa
menjual 6.024 box setiap bulan atau meningkat 63.74% dari
tahun 1995. Dengan demikian jika harga jual lebih rendah
dengan asumsi biaya relatip sama, maka titik impas semakin
tinggi atau besar.
Tahun 1997 perusahaan mentargetkan penjualan minimum
perbulan rata-rata 7.250 box atau berproduksi pada tingkat
63% dari kapasitas maksimum. Jika biaya produksi sama dengan
tahun 1996 dan perusahaan berproduksi sesuai targetnya, maka
perusahaan akan mencapai titik impas jika harga mencapai
Rp.55.290,45 dan BEP out of pocket pada harga Rp.47.752,69.
Jika biaya variabel naik 0,25% dan biaya tetap naik 4% dari
tahun 1996, maka titik impas tercapai jika harga jualnya
Rp.55.960,83.
Perusahaan memperkirakan harga jual tahun 1997 ratarata Rp.65.000,-/box. Jika biaya terjadi sama dengan tahun
1996, maka titik impas adalah 4.304 box dan BEP out of
pocket adalah 2.017 box.
Dengan menjual sesuai target yaitu 7.250, harga jual
sesuai dengan perkiraan yaitu Rp.65.000,-/box dan biaya
diasumsikan sama dengan tahun 1996, maka selama tahun 1997
perusahaan diperkirakan akan mendapat laba rata-rata
perbulan Rp.70.394.256,-. Namun jika harga terjadi sama
dengan rata-rata tahun 1996 yaitu Rp.58.179,-/box, maka
perusahaan
hanya
akan
mendapat
laba
perbulan
Rp.20.942.006,-. Jika perusahaan menginginkan kembali meraih
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laba minimal sama dengan tahun 1995 dan jika harga terjadi
s a m a s e p e r t i t a h u n 1996, m a k a p e r u s a h a a n h a r u s
mengoptimalkan kapasitas yang ada sehingga berproduksi pada
82,98%
dari
KapaSitaS
maksimum
atau
tingkat
berproduksi/menjual 9.601 box perbulan.
Batas aman atau Margin of Safety untuk tahun 1997
dengan target 7.250 box perbulan dan harga diperkirakan
~p.65.000,-/box adalah 40,63%, sedangkan jika harga terjadi
sama seperti tahun 1996 yaitu Rp.58.179,-/box maka Margin of
Safety hanya 16,91%, batas aman menjadi rendah.
Agar perusahaan dapat meraih laba minimal sama dengan
tahun 1995, untuk meningkatkan batas aman, menurunkan biaya
rata-rata serta berjaga-jaga jika harga terjadi seperti
tahun 1996, sebaiknya perusahaan mengoptimalkan kapasitas
terpasang yang ada sehingga berproduksi pada tingkat 82,98%
dari kapasitas maksimum .Alternatif lain yang dapat dipilih
yaitu perusahaan meluaskan usahanya k e industri ayam
potong, agar jika harga DOC turun rendah sekali, sebagian
dipakai sendiri dan keuntungan dari industri ayam potong ini
dapat menutup kerugian DOC.

