
Kelapa mernpakan komoditas yang cukup banyak di Indonesia. Produksi 

kelapa pang dihasilkan di lndonesia ber)dmlah Iebih dari sen fl-ta ton (ekuivalen) 

setiap tahun (Rahayu, 200? j. Hampir seluruh bagian dari kelapa dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai keper!uan. Saleh satu bagian yang cukup banyak 

dimanfaatkan ada!ah air lte!apa. PJr ke!apa mengandung minera!, vitamin, dan 

sedibt nitrogen yang sslgat dibutuhkan oleh setiap rnakhluk hidlln -r' 

Pemanfaatan air kelapa ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan santan 

dan nlra de coco. 

Nata de coco adalah maltanan atau minuman yang dikonsumsi segar 

ataupun sebagai campuran koEai!. I'!ata de coco adalah is?!!&? yang berasa! dari 

Philipina yang artinya air ke!spa, icti!ah tersebut di Indonesia dikena! sebagai sari 

ke!apa. l\!ata de coco sendiri rneruplkan air kelapa yang difermentasi dengan 

rnemanfaat4an b~cter i  P.cefohscter paste~~isn~s (K~ieg den Holt, ?a54 dalam 

Rah~)t!, 2001 j. 

Di Indonesia sa l t  ini bznyak permahaan yang memprodnksi nata de 

coco. Produksi nata de coco digunakan sebagai bahan bakd nrnduksi nata ra - 
manis dalam kernasan. Produk nata rnar7is da lm  kemasan ini!ah yang dikena! 

f~b-nai  n-+a de cccn oleh para licnsurnen, sedaqkan produk bahan baku nata YY I Y Y .  .I". 

de coco jarang di temukan di pesaran. 

Pada umnmnya, produsen nata de coco dalam kernasan membe!i bahan 

baku nata de mco tersebut dari berbagai hcme indostq*. Kegiatan ini dilakukan 

sebagai ~lpa)~?. efisiensi prod~ksi clari prednsen nata de cocn dalarn kemasan. 

&!ah satu pendsahaan yang rnembua? nata de coco sebagai bahan bake industri 

a d ~ ! ~ h  CIJ. ,A?.ya! Lestari I \ A l  I\ \ran, hcrrlnlraci d/ kgtr_ Bogor. 
YYJY \ - I .  I % i Y ,  JUllJ "I.,",..." 



Perusahaan tersebut berprcduksi sesuai dengan kontrak beli dari perusahaan 

nata de cccc macis dalam kemasan. Prcduksi nata de coca CV. PJLJ dilahkan 

berdaearkan pesanan c!eh tiga perusahaan, yaitl! PT. Euatama, PT. Ulgs 

Mandiri Lestari dan Clr. !ndo ?lacs Utama. Ketiga pef lsahl ln terseb~t 

merupakan prcdusen nata de coco dan jeli dalam kemasan. 

Tabel I. Perkembangan Prcduksi dan Permin!zan CV. A\val Lestafl Jaya (kg) 
I TAHUM I KAPASiTAS ' TENJUALAN : PERMINTAAN I 

Tabel ? menunj!!kkanbahi~!a pmduksi dan penj!!a!an nab de coco CV. 

ALJ mengalami peningkatan yzng cukup peszt. Oari tahun 1998 hingga tahun 

2002, prsduksi C\J. PLJ ?=!ah menga!ami pecingkatan sebesar ?3,5 ka!i. 

Peningkatan prcduksi ini mengikuti peningkltan permintaan sebesar 7,s kali. 

\nr,!aupun ada ~eningkztan perminkan, C?'. ACJ belum mampc me~?esuhi 

se!uruh pemintaan yang diterima. Pada tahun 2002, CV. ALJ hanya mampi! 

memenuhi 43,2 pgrsen dari permintaan. 

Peningkatan permintaan dan penjualan CV. ALJ menunjukkan bahwa 

perusahzan memiliki masa depan dalam Oisnis dan memiliki peluaog untuk 

berkembang. Sebagai suatu usaha, maka CV. ALJ memiliki tujuan untuk 

meningkatkan laba usahanya. Upaya peningkatan laba usaha tersebut dilakukan 

oleh CV. ALJ dengan meningkatkan kapasitas prcduksinya sesuai dengan 

permintaan dari kcfisutnen. Wzlaupun peluang meningkat pesat, namun 

1998 

1999 

I I 

48.000 48.000 i i 
200.000 

95.000 ' 95.000 I 350.000 I 1 I 

2000 150.000 I i50.000 I I 480.000 
...... . 

424.350 1.000.000 

2002 7 2 0 . 0 0 ~  , 648.154 1 1 .500.000 I 
Su'mbeii: 2V. Aiam Lestari Jaya, 2003 
Keterangan : Data Penjuaian 1938-2000 merupakan estimasi perusahaan. 

pencatatan data penjualan aktuai baru diiakukan sejak 200i 



kemampuan CV. ALJ untuk mencapat tujuan peningkatan laba usaha 

membutuhkan sebuah perencanaan yang tepat. Hal ini merupakan konsekuensi 

logis dari upaya CV. ALJ untuk melakukan kegiatan pengelolaan usaha yang 

mampu mencapai target-target laba yang ditetapkan. 

Atas dasar uraian di atas, maka peran perencanaan menjadi sangat 

penting di dalam pelaksanaan operasi dan pengendalian manajemen. Tanpa 

adanya perencanaan tersebut, maka usaha nata de coco ini akan mengalami 

kesulitan dalam memanfaatkan peluang usaha dan mencapai target laba. 

Manajemen hams menyadari bahwa berubahnya kapasitas produksi, maka 

berubah pula beban biaya operasi dan juga jumlah produk minimun yang dapat 

mencapai titik impas, sehingga tingkat laba yang diinginkan harus diperhiti~ngkan 

secara tepat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tidak selalu ekuivalen 

dengan peningkatan laba. 

Selain itu, ha1 yang sangat penting untuk diperhaQkan adalah kenyataan 

adanya perubahan pada biaya-biaya per tahunnya. Biaya-biaya iersebut 

memiliki kenderungan untuk meningkat. Peningkatan biaya tersebut akan 

mempengaruhi tingkat iitik impas penjualan dan mempengaruhi laba yang akan 

doperoleh oleh perusahaan. Oleh karena itu, CV. ALJ memerlukan model 

perencanaan khususnya dalam biaya, kapasitas dan laba yang menjadi dasar 

dari kegiatan operasional dan kegiatan pengendalian. 

1.2. ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas; maka dapat diidentifikasi masalah- 

masalah yang dihadapi oleh CV. P%al Lestari Jaya. Masalah-masalah tersebut 

adalah : 



1. Peningkatan produksi perusahaan belum diketahui hubungannya dengan 

laba usaha, 

2. Kendaia yang dihadapi perusahaan dalam menentukan biaya, titik impas, 

target penjualan dan laba yang ingin dicapai, karena produksi dilakukan 

berdasarkan kontrak. 

3. Usaha nata de coco memeriukan model perencanaan dalam pengeluaran 

biaya, kapasitas produksi dan laba yang dihasilkan berdasarkan perubahan 

biaya-biaya. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah di etas, maka masalah-masalah tersebut harus 

dibatasi. Pembatasan masalahnya adalah : Bagaimana pengaruh perubahan 

biaya terhadap titik impas dan perolehan laba perusahaan? 

1.4. Perumusan Masalah 

Pembatasan masalah di atas diuraikan ke da!am pendmusan masalah 

dalam penulisan tesis yang terbagi ke dalam beberapa pertanyaan. Perumusan 

masalati tersebut adalah : 

1. Bagaimana perilaku biaya kegiatan produksi nata de coco? 

2. Berapa besar total penerimaan, kapasitas produksi dan biaya pada titik impas 

usaha nata de coco? 

3. Bagaimana pengaruh penurunan produksi pada suatu sasaran laba, agar unit 

produksi tidak mengalami kerugian? 

4. Bagaimana pengaruh kenaikan biaya terhadap titik impas? 

5. Berapa besar tingkat penjualan yang menghasilkan target laba yang 

diinginkan? 



1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Menentukan model perilaku biaya usaha nata de coco, sebagai dasar 

perencanaan biaya dan kegiatan produksi. 

2. Menentukan nilai dari total penjualan pada titik impas. 

3. Menganalisis pengaruh produksi terhadap perencanaan laba. 

4. Menganalisis pengaruh kenaikan biaya terhadap perubahan titik impas. 

5. Menentukan tingkat . penjualan yang menghasilkan peningkatan target laba 

yang diinginkan. 




