
I, PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sektor pertanian mempakan sektor yang masih menduduki posisi sangat 

penting pada setiap tahap pembangunan di Indonesia mengingat kontribusinya 

yang cukup besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Menurut data 

yang diperoleh dari BPS (2000), selama tahun 1999 sektor pertanian telah 

memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 19,44 persen dan 10,22 persen 

diantaranya berasal dari subsektor tanaman pangan meliputi padi, palawija dan 

hortikultura. Salah satu komoditas hortikultura yang mempunyai potensi produksi 

dan peluang pasar relatif besar, baik di dalam maupun di luar negeri adalah buah- 

buahan. Bina Program Ditjen Tanaman Pangan dan Hortikultura &&g Sjaifullah 

(1997) memproyeksikan bahwa setiap lima tahun pertumbuhan permintaan pasar 

buah dalam negeri mencapai lebih dari 6 persen. 

Seiring dengan meningkatnya pertambahan penduduk, peningkatan 

pendapatan (elastisitas pendapatan), dan semakin membaiknya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral 

yang penting dalam pemenuhan gizi, serta berkembangnya pariwisaia dan 

industri jasa boga bagi keperluan hotel serta restoran yang memerlukan pasokan 

buah berkualitas tinggi, pro$ek permintaan buah-buahan menunjukkan 

kecenderungan yang semakin meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya 

pengeluaran rata-rata per kapita yang dialokasikan untuk mengkonsumsi buah- 

buahan sebesar rata-rata 39 % untuk daerah perkotaan dan 43 % untuk daerah 

pedesaan selama periode 1993 - 1999, seperti disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan yang Dialokasikan untuk 
Konsumsi Buah-buahan (dalam Rupiah) 

Adanya krisis moneter selama tahun 1998 telah mempengaruhi tingkat 

Tahun 

1990 
1993 
1996 
1999 

pendapatan konsumen yang kemudian mempengaruhi pola konsumsi buah-buahan 

masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh hasil survei konsumen buah lokal sebelum 

Perkotaan 

1.417 
1.766 
3.000 
3.696 

dan selama krisis, dimana sebelum krisis moneter responden yang mengkonsumsi 

Rata-rata 

buah-buahan impor mencapai 25 persen dan turun menjadi 4 persen selama krisis 

Pedesaan 

627 
905 

1.469 
2.287 

moneter. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya harga buah impor pada 

Sumber : BPS, 2000 (diolah) 
39 

masa krisis moneter yang tidak diimbangi oleh peningkatan daya beli masyarakat, 

43 

Pertumbuhan (%) 

sehingga konsumen beralih pada buah lokal. Kondisi ini membuka peluang pasar 

Perkotaan 
- 

25 
70 
23 

bagi pemasaran buah-buahan lokal, seperti terlihat pada Tabel 2 di bawah ini. 

Pedesaan 
- 
9 

62 
56 

Tabel 2. Rata-rata Penawaran dan Permintaan Buah Lokal dan Buah Lokal 
Unggulan di DKI Jakarta per bulan, Tahun 2000 (dalam Ton) 

Sumber : Pasar M u k  Kramat Jati, Jakarta, 2001 (diolah) 
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Apabila ditinjau dari peluang bisnis, meningkatnya permintaan akan buah 

segar untuk pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri tainpaknya memberikan 

prospek pengembangan usaha pemasaran (trading) buah segar lokal yang cukup 

baik dan cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut. Salah satu pelaku agribisnis 

yang telah cukup lama bergerak dalam usaha pemasaran (trading) buah segar 

lokal adalah PT. Moena Putra Nusantara (PT. MPN), dimana perusahaan ini 

bertindak sebagai pedagang besar yang memasok kepada pengecer-pengecar di 

wilayah Jakarta dan sekitamya. 

Di pihak lain adanya peluang bisnis yang cukup menjanjikan dalam usaha 

ini dan semakin terbukanya pasar, menyebabkan tingkat persaingan antar 

pengusaha buah lokal menjadi semakin tajam. Hal ini mendorong pengusaha buah 

untuk berusaha mengembangkan usahanya ke tingkat yang lebih baik dengan 

memanfaatkan faktor-faktor produksi yang dimilikinya secara optimal melalui 

suatu perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis dalam upaya pengembangan usaha 

ditujukan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

produk yang berkualitas, kuantitas yang mencukupi dan kontinuitas yang te rjamin 

sesuai dengan permintaan konsumen serta untuk mencapai tujuan dan sasaran 

perusahaan dalam bentuk kemampulabaan yang optimal dan berkesinambungan, 

sehingga perusahaan mampu bertahan dalam persaingan usaha. 

Selama ini perhitungan pendapatan bersih untuk kepentingan pelaporan 

keuangan laba rugi mauph sebagai informasi untuk top manajemen, PT. MPN 

masih menggunakan pendekatan fill costing. Dengan pendekatan full costing 

akan menghasikan laporan laba rugi dimana biaya-biaya diorganisir dan disajikan 

berdasarkan fungsi-fungsi produksi, a$ ' i serta penjualan dan belum 
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melakukan pemisahaan antara biaya variabel dan biaya tetap dalam perhitungan 

biayanya, sehingga tidak cukup memadai untuk analisis hubungan biaya volume 

dan laba (BVL) yang bermanfaat untuk perencaaan laba dan pengendalian biaya. 

Peranan perencanaan laba dan pengendalian biaya pada usaha pemasaran 

buah segar sangatlah penting, mengingat pendapatan bersih yang diterima oleh 

pemsahaan sangat berkaitan erat dengan harga harga beli dan jual item buah yang 

diperjualbelikan. Kondisi ini akan menyebabkan adanya bulan-bulan dimana 

pendapatan sangat rendah atau sebaliknya yang dapat mempengaruhi 

pengembangan usaha. Untuk itu pihak manajemen perlu mencari suatu format 

pelaporan keuangan yang secara informatif dapat digunakan untuk melakukan 

suatu perencanaan laba dan pengendalian biaya, yaitu dengan pendekatan variable 

costing. 

Pendekatan variable costing atau juga dikenal sebagai contribution 

approach mempakan suatu format laporan laba rugi yang mengelompokkan biaya 

berdasarkan perilaku biaya. Pemisahaan komponen biaya menjadi biaya tetap dan 

biaya variabel sangat penting untuk dapat melakukan analisis hubungan biaya 

volume dan laba (BVL) yang selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan 

perencanaan laba dan mengidentifikasikan biaya-biaya yang dapat dan tidak dapat 

dikendalikan manajemen dalam jangka pendek. Perencanaan laba &an 

memudahkan pihak manajemen untuk menganalisis hubungan antara biaya-biaya 

yang dikeluarkan, volume output, serta laba secara jelas yang selanjutnya 

informasi keuangan tersebut digunakan untuk perencanaan strategi 

pengembangan usaha yang layak dikembangkan. Analisis BVL &an 
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memudahkan pihak manajemen untuk mengetahui nilai impas (break even point) 

serta nilai kontribusi marjin untuk berbagai jenis output. 

Berdasarkan ha1 di atas, maka PT. MPN perlu melakukan penentuan suatu 

model fungsi biaya untuk pemisahan antara komponen biaya tetap dan biaya 

variabel. Selain itu pihak manajemen perlu pula untuk mengkaji faktor-faktor 

lingkungan bisnis yang mempengaruhi pengembangan usaha di masa mendatang 

agar dapat mencari altematif strategi untuk pengembangan usahanya. 

1.2. Perumusan Masalah 

Dalam menjalankan usahanya PT. MPN tidak terlepas dari adanya 

perubahan lingkungan bisnis yang dihadapinya. Untuk itu perusahaan perlu 

melakukan suatu antisipasi dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis 

tersebut melalui penyempumaan format pelaporan keuangan yang dapat 

dipergunakan untuk tujuan perencanaan laba maupun pengendalian biaya dan 

mengkaji faktor lingkungan bisnis yang mempengaruhi pemgembangan usaha. 

Informasi kedua analisis tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk memilih 

altematif strategi pengembangan usaha yang layak dikembangkan.agar mampu 

bertahan dalam persaingan. Untuk membantu memperjelas rumusan masalah 

tersebut, di bawah ini dijabarkan rumusan masalah tersebut dalam bentuk hirarki 

pertanyaan sebagai berikut : 

a) Bagaimanakah perilaku biaya dan model fungsi biaya pada kegiatan usaha 

pemasaran buah segar lokal PT. MPN? 

b) Berapa jumlah pendapatan minimal yang hams diperoleh PT. MPN agar 

tidak menderita kerugian? 
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c) Bagaimanakah perencanaan laba untuk pengembangan usaha PT. MPN di 

masa mendatang? 

d) Faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi prospek usaha 

dan implikasinya dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan 

usaha perusahaan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada pada perusahaan di 

atas, maka tujuan pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan di PT. MPN 

adalah sebagai berikut : 

a) Menganalisis perilaku biaya dan membuat model fungsi biayanya. 

b) Menentukan jumlah pendapatan minimal yang hams diperoleh PT. MPN 

agar tidak menderita kemgian dengan pendekatan biaya volume laba 

( B E ) .  

c) Membuat perencanaan laba untuk pengembangan usaha PT. MPN. 

d) Menganalisis faktor-faktor lingkungan internal dan ekternal perusahaan 

yang mempengaruhi prospek bisnis. 

e) Merumuskan strate@ pengembangan usaha. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperolehnya 

gambaran atau informasi bagi manajemen mengenai prospek pngembangan usaha 

melalui perencanaan laba yang dapat membantu dalam proses pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan 
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strategi pengembangan usaha yang akan diterapkan agar mampu bersaing di era 

pasar bebas dan mampu memberikan keuntungan yang maksimal. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada aspek finansial pemsahaan, 

sehingga analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan 

keuangan pemsahaan. Selain itu faktor-faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi prospek usaha di masa datang serta altematif strategi 

pengembangan usaha yang dapat dikembangkan oleh PT. MPN dibatasi pada 

analisis GE dan tidak mencakup analisis perilaku konsumen secara rinci. 
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