
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pangan adalah kebutuhan manusia yang tersedia dalam berbagai jenis. 

bentuk dan rasa. Salali satu bahan dasar untuk menyediakan berbagai jenis 

pangan tersebut adalah susu. Susu dikenal memiliki berbagai produk turunan 

antara lain produk susu setengah jadi seperti skin? milk po/der, full cream milk 

powderdan produk turunan seperti keju dan yogurt. 

Keju adalah produk turunan susu hasil penggumpalan susu dengan renet 

atau enzim tertentu, sedangkan yogurt dikenal sebagai produk hasil susu 

fermentasi. The Encyclopedia Americana (1995) mendefinisikan keju sebagai "a 

nutritious milk product that is usually made from curds that have been 

concentrated and ripened', dan yogurt .didefinisikan sebagai "a fermented : 

slightly acid, semilod cultured milk food that derives its modern vogue from .the 

Balkans, where it has long been popu/af". 

Keju merupakan produk turunan susu yang sangat bewariasi dan sulit 

diklasifikasikan. Keju dapat digolongkan kepada kategori bahan baku susunya 

yang digunakan, kategori kandungan lemak, kategori ukuran, kategori bentuk, 

kategori teksturnya, kategori proses permbuatan dan kategori rasa dan aroma. 

Berdasarkan kategori kandungan lemaknya, maka jenis keju tersebut adalah 

(Zikri, eta/.. 1396) : 

Extra Hard dengan kandungan lemak lebih besar dari 60 persen 

Hard Cheese dengan kandungan lemak lebih besar dari 45 persen dan 

kurang dari 60 persen 

= Half Fat dengan kandungan lemak lebjh besar dari 25 persen dan lebih kecil 

dari 45 persen. 



= Semi Soff dengan kandungan lemak lebih besar dari 10 persen dan iebih 

kecil dari 25 persen. 

Soft Cheese dengan kandungan lemak kurang dari 10 persen. 

Produk yogurt tidak terdapat klasifikasi karena produk tersebut dibuat dari 

susu sapi segar yang telah dihomogenisasi dan dipasteurrisasi yang kemudian 

difermentasikan dengan bakteri Lactobacillus buigaricos dan Streptococcus 

tl~ermopi\lus (The Encyclopedia Americana, 1995). Yogurt iiiemiiiki sifat seperti 

puding dan mengandung asam iaktat dalam persentase lebih tinggi dibandingkan 

susu fermentasi dan juga kaya akan kandungan vitamin B complex. 

Keju dan yogurt pada awalnya-merupakan produk impor, namun saat ini 

sebagian dari produk tersebut dapat dipenuhi oleh produk lokal sebagai 

substitusi impor. Bahkan sebagian produk tersebut ada yang sudah diekspor ke 

negara lain, walaupun bahan baku berupa susu atau whey masih diimpor dari 

negara lain. Tabel 1 menunjukkan bahwa volume dan nilai ekspor produk keju 

lebih kecil dibandingkan volume dan nilai impornya. Adanya krisis tahun 1997 

menurunkan volume impor keju dari tahun 1996 sebesar 23.34 persen, akan 

tstapi karena nilai rupiah menurun terhadap dollar Amerika, nilai impornya hanya 

turun sebesar 8,9 persen. 

Tabel 1. Ekspor dan lmpor Produk Keju Indonesia 
Tahun 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Sumber : BPS dalam Sjatistik Pertanian DEPTAN (2000) 

Ekspor 
Volume / Nilai (000 US$) 
(Ton) 1 

17,70 1 65,50 
9,90 1 1.363,80 

167,50 / 341,OO 
56.70 1 19,50 
21,74 ! 132.69 L ...i..i.....i.i.i.i........i.i.ii 

impor 
Volume Nilai (000 US$) 

Ton) 
12.265,20 

4.691,30 1 11.176,90 
3.809,90 1 9.319,30 
4.274,80 1 8.377,70 
6.002.2 i 1 1.503,9 



Sementara itu, impor yogurt pada tahun 2000 tercatat sebesar 80,s ton 

dengan nilai US $ 112.400, sedangkan ekspor tidak ada. lmpor yogurt setiap 

tahunnya hanya berkisar 10 persen dari konsumsi nasional (BPS, 2000). Kondisi 

ini menunjukkan produksi dalam negeri digunakan seluruhnya untuk konsumsi 

dalam negeri. sementara itu pada tahun-tahun sebelumnya masih terdapat 

ekspor ke Malaysia dan Hongkong (BPS, 1996-1998). 

Tabel 2 menunjukkan perbandingan antara produksi dan konsumsi keju 

dan yogurt secara nasional dari tahi~n 1994 sampai dengan tahun 1997. Tabel 1 

Tabel 2. Perbandingan Produksi dan Konsumsi Keju dan Yogurt Nasional 

dan 2 menunjukkan bahvda konsumsi keju tidak dapat dipenuhl oleh produksi - 
n~sional, sehingga mendorong terjad~nya impor keju. Tabel tersebut 

menunjukkan bahvda setiap tahunnya pemenuhan kebutuhan dari impor keju 

dapat mencapai hingga 40 persen konsumsi keju nasional. 

Produksi keju lokal, untuk pemenuhan kebutuhan lokal, dilakukan oleh 

dua perusahaan di Indonesia, yaitu PT. Kraft Ultrajaya lndonesia yang 

memproduksi processed cheese atau yang dikenal dengan cbeddar dan PT. 

Yummy Food Utama yang memproduksi so17 cheese dan creatn cheese. 

Sementara itu, untuk produk yogurt terdapat banyak perusahaan yang 

memproduksi yogurt terutama untuk produk yogurt drink, akan tetapi hanya PT. 

Yummy Food Utama yang memproduksi yogurt berupa pudding. 

3 

Tahun 

1994 
1995 - 
1996 
1997 
1998 
1999 
Sumber : ClC Consuiting Group dalam Bakry (2002) 

Keju Yogurt 
Produksi 

(Ton) 
- 10.913 

16.072 
15.706 
20.755 
13.681 
12.385 

Produksi 
(Ton) 

. 2.829 
3.055 
3.442 
3.516 
2.261 
1.964 

Konsumsi 
(Ton) 
10.935 
16.669 
15.788 
20.964 
13.716 
12.403 

Konsumsi 
(Ton) 
3.840 
7.662 
6.780 
5.629 
3.861 
3.034 



Sebagai satu-satunya perusahaan lokal yang memproduksi soff cheese, 

persaingan yang dihadapi oleh PT. Yummy Food Utama hanya dengan produk- 

produk soff cheese dan yogurt impor. Analisis peta persaingan PT. Yummy Food 

Utama di dalam industri hasilnya menunjukkan lemahnya persaingan di antara 

perusahaan yang ada (Prasanto, 1999). 

Kondisi persaingan dan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang 

mengakibatkan penurunan nilai rupiah terhadap dollar telah meningkatkan 

penjualan dan laba yang diperoleh PT. Yummy Food Utama. Hal ini disebabkan 

oleh beralihnya pengguna soff cheese impor kepada produk PT. Yummy Food 

Utama, sebagai akibat meningkatnya harga jual produk soff cheese impor. Tabel 

3 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari taliun 1997 ke tahun 1998. Nilai 

penjualannya meningkat sebesar 138,66 persen, laba kotor meningkat sebesar 

135,l persen dan laba bersih meningkat sebesar 414,9 persen. 

Tabel 3. Nilai Penjualan, Laba Kotor dan Laba Bersih PT. Yummy Food Utama 

Sumber : Prasanto, 1999 

Periode 1995-1998 (Daiam Juta Rupiah) 

Kondisi yang sangat menguntungkan tersebut dimanfaatkan oleh 

- 
Tahun / Penjualan 
1995 702,69 
1996 j 893,Oi 
1997 j 1270,44 
1998 1 3032,08 .....-....-.-..--.r 

manajemen PT. Yummy Food Utama untuk meningkatkan loyalitas konsumen 

dan pangsa pasar, melalui strategi pengembangan produk. Strategi ini 

dilaksanakan dengan upaya yang mengakomodir selera dan keinginan 

Laba Kotor 
353,9 
452,l 
640,2 

1505,O 

konsumen. Strategi pengembangan produk ini ditunjang oleh bauren 

Laba Bersih 
61,l 

100,3 ! 

124,8 
642 6 L 

pemasaran PT. Yummy Food Utama, khususnya strategi produk. Strategi ini 

bertujuan untuk mendapatkan produk Yummy sebagai produk akhir yang 

memiliki nilai tambah melalui sistem produksi yang memperhatikan kedekatan lini 
4 



produk untuk mencapai keragaman dan kedalaman lini produk (Prasanto, 1999). 

Strategi ini dilaksanakan oleh PT. Yummy Food Utama dengan memproduksi 28 

macam produk, dan didukung dengan menetapkan kebijakan harga jual produk 

sebesar 20 hingga 40 persen di bawah harga produk impor. 

Tujuan yang ingin dicapai oleh PT. Yummy Food Utama dari strategi ini 

adalah meningkatnya volume penjualan, pertumbuhan value atau nilai jual 

bersih, pencapaian profit dan peningkatan pangsa pasar (Prasanto, 1999). 

Untuk mencapai tujuan tujuan-tujuan tersebut, maka setiap tahun manajemen 

PT. Yummy Food Utama memerlukan perencanaan laba. Perencanaan tersebut 

dijabarkan dalam target produksi dan penjualan, serta biaya yang dikeluarkan 

untuk mencapai target laba tersebut. 

Dalam perencanaan laba, PT. Yummy Food Utama memiliki kendala 

dalam menentukan titik impas, target penjualan, biaya dan laba dari masing- 

masing produk sebagai akibat dari sistem produksi perusahaan yang didasarkan 

kepada pesanan dari pelanggan. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka 

manajemen PT. Yummy Food Utama perlu menganalisis dan mengevaluasi 

produksi perusahaan pada tahun 2001. Salah satu metode yang dapat 

digunakan oleh manajemen untuk melakukan evaluasi adalah dengan analisis 

biaya volume laba. Analisis biaya volume laba digunakan untuk mengetahui 

perilaku biaya dalam proses produksi keju dan yogurt, terutama untuk biaya tetap 

dan biaya variabel. Hal ini sangat bermanfaat bagi PT. Yummy Food Utama 

untuk menentukan biaya, titik nilai impas, dan merencanakan besarnya laba 

yang realistis bagi perusahaan. Perencanaan laba yang dilakukan akan 

memperjelas hubungan antara perilaku biaya, output yang dihasilkan, bauran 

penjualan, dan laba yang dapat diperoleh. Hasil evaluasi dengan analisis biaya 



volume membantu proses pengambilan keputusan manajerial dalam 

perencanaan laba dan pengendalian. 

Keberhasilan realisasi dari target perencanaan laba tersebut sangat 

terkait dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Oleh 

karena itu. untuk mengetahui kondisi lingkungan internal dan eksternal 

perusahaan perlu dilakukan evaluasi terhadap lingkungan perusahaan yang 

mempemgaruhi perencanaan laba. Evaluasi tersebut dilakukan dengan analisis 

lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis lingkungan internal dan 

ekstemal ini membantu perusahaan untuk memperhatikan kemampuan 

perusahaan untuk menetapkan target laba berdasarkan kondisi internal dan 

eksternalnya. 

1.2. ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah- 

masalah yang dihadapi oleh PT. Yummy Food Utama. Masalah-masalah 

tersebut adalah : 

1. Produksi perusahaan yang menghasilkan 28 jenis produk belum jelas 

pengaruhnya terhadap realisasi dari perencanaan laba. 

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

target penjualan dan laba yang ingin dicapai, karena produksi dilakukan 

berdasarkan pesanan. 

3. Kondisi lingkungan internal dan eksternal perusahaan mempengaruhi 

kemampuan perusahaan memperoleh laba. 



1.3. Pembatasan nilasalah 

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

dibatasi ke dalam masalah yang menjadi inti permasalahan dan fokus penulisan 

tesis. Atas dasar tersebut, maka pembatasan masalahnya adaiah : Bagaimana 

pengaruh kegiatan produksi yang menghasilkan 28 macam produk dan faktor 

lingkungan perusahaan terhadap perolehan laba perusahaan? 

1.4. Perumusan Masalah 

Pembatasan masalah di atas diuraikan ke dalam perumusan masalah 

dalam penulisan tesis yang terbagi ke dalam beberapa pertanyaan. Perumusan 

masalah tersebut adalah : 

1. Berapa besar biaya tetap dan biaya variabel dalam kegiatan produksi 

(perilaku biaya)? 

2. Berapa besar total penerimaan, volume produksi dan biaya pada kondisi 

break even point? 

3. Berapa besar toleransi penurunan produksi pada suatu sasaran laba, agar 

unit produksi tidak mengalami kerugian? 

4. Bagaimana kondisi lingkungan perusahaan mempengaruhi kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dengan memperhatikan hubungan antara 

biaya, volume dan laba? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Eerdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 



1. Menentukan model perilaku biaya untuk setiap kegiatan produksi, agar dapat 

digunakan untuk perencanaan biaya dan menentukan besarnya biaya tetap 

dari kegiatan produksi. 

2. Menentukan nilai dari total penjualan pada pencapaian break event point. 

3. Menganalisis pengaruh dan toleransi penurunan produksi terhadap 

perencanaan laba. 

4. Mengevaluasi kondisi lingkungan perusahaan yang mempengaruhi 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan memperhatikan 

hubungan antara biaya, volume dan laba. 




