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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perurn Perhutani adalah penghasil utarna kayu jati yang harganya terus 

rneningkat tajarn. Peningkatan ini dibarengi dengan penurunan produksi harnpir 

di semua Kesatuan Pernangkuan Hutan (KPH) karena potensi hutan sernakin 

rnenurun yang disebabkan oleh pengrusakan hutan berkelornpok atau 

penjarahan. Di sisi lain tebangan harus tetap berlanjut derni kelangsungan hidup 

perusahaan, sehingga diupayakan penebangan dengan cara penurunan daur 

guna rnenunjang penghasilan perusahaan pada khususnya dan 

keberlangsungan hidup perusahaan pada urnurnnya. 

Di rnasa rnendatang, Perurn Perhutani tidak seharusnya hanya 

rnengandalkan penghasilan yang berasal dari kayu jati, rnengingat lingkungan 

bisnis sering berubah dengan tingkat turbulensi yang tinggi, bahkan sering 

rnendadak tanpa sinyal pasar yang transparan. Adanya pengusahaan hutan 

yang ditekan oleh isyu global tentang pelestarian lingkungan, ditarnbah dengan 

persyaratan ecolabelling untuk produk-produk industri maka diperlukan upaya- 

upaya khusus untuk terus rnengernbangkan industri hasil hutan baik kayu 

maupun non kayu. Salah satu portofolio usaha hasil hutan lion kayu yang selarna 

ini telah dilaksanakan, di antaranya berupa rninyak kayu putih yang rnernpunyai 

peluang usaha cukup prospektii. 

lndustri rninyak kayu putih ini berrnula dari rnernanfaatkan tegakan kayu 

putih yang telah ada, yang pada awalnya ditanam guna rnenanggulangi 

kerusakan hutan dari pencurian kayu dan upaya percepatan rehabilitasi lahan 

kritis. Luas tanarnan kayu putih yang dirniliki Perurn Perhutani pada tahun 1999 

adalah sebanyak 17.393,l ha dengan produksi daun kayu putih sebesar 

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



r'40154,41 ton. Minyak kayu putih itu sendiri diperoleh dari penyulingan daun 
8 . .  - ... 

kayu putih (Melaleuca Leucadendra) yang dikerjakan di 12 pabrik dengan 

kapasitas produksi 480.000 kg minyak kayu putih pertahun. 

Terhadap produk minyak kayu putih yang dlhasilkan, Perum Perhutani 

telah menentukan rnutu yang jelas (yang diukur dari besamya kadar cineol) serta 

ciri-ciri dan karakteristik tertentu dari produknya rnisalnya berat jenis, indek bias 

dan warna. Kualitas produk yang dihasilkan dibagi rnenjadi kualitas utama (UT) 

dan kualitas standar (ST). Pesaing utama produk rninyak kayu putih milik Perum 

Perhutani adalah produksi yang berasal dari home industn' di Propinsi Maluku 

dengan harga yang lebih murah tetapi memiliki kadar cineol yang lebih rendah. 

Sedangkan barang substitusi yang tersedia di pasar bebas di antaranya minyak 

telon, minyak cengkeh dan minyak cendana, tetapi barang subtitusi tersebut tidak 

bisa mengalahkan ciri khas yang dimiliki oleh minyak kayu putih. 

Selarna ini pemasaran minyak kayu putih rnasih terpaku pada pemasaran 

dalarn negeri yang memang masih terbuka lebar dengan kebijaksanaan 

penetapan harga jual menjadi wewenang direksi yang biasanya berlaku selarna 

satu tahun. Volume penjualan dalam negeri dari tahun 1993 sampai dengan 

tahun 1998 masing-masing adalah 357.930 kg, 280.695 kg, 243.167 kg, 

265.583 kg, 248.589 kg dan 204.430 kg. 

Administratur Wilayah lndramayu memiliki 3 unit pabrik pengolahan 

minyak kayu putih yaitu PMKP Jatirnunggul I, PMKP Jatimunggul II dan PMKP 

Prabon dengan kapasitas maksirnum masing-masing perbulan 4.950 kg, 

9.900 kg dan 4.950 kg. Kebutuhan akan bahan baku selama ini dipenuhi dari 

wilayah KPH Indramayu, KPH Punvakarta dan KPH Kuningan. Sedangkan 

produksi perbulan yang dicapai ketiga pabrik tersebut adalah 4.050 kg, 

8.100 kg dan 4.050 kg. Keadaan ini rr~enunjukkan masih terdapatnya idle 

capacity pada ketiga pabrik tersebut. Tidak tercapainya produksi minyak kayu 
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putih diakibatkan oleh musim hujan yang terus menerus yang mempengaruhi 

rendemen serta pasokan daun dari lapangan yang kurang karena angkutan jalan 

yang sulit dilalui. Di samping itu masih terdapatnya rugi di tahun 1999 sebesar 

Rp 131.652.884 yang disebabkan hasil penjualan minyak kayu putih yang belum 

dapat menutup besarnya biaya yang dikeluarkan. 

Dengan volume produksi yang ada dikaitkan dengan kapasitas produksi 

dan ketersediaan bahan baku serta peluang pasar yang ada maka Pabrik Minyak 

Kayu Putih (PMKP) dalam Administratur Wilayah lndramayu masih dapat 

meningkatkan produksinya untuk memenuhi permintaan pasar yang masih 

terbuka luas. Perusahaan perlu memperhitungkan kombinasi antara harga jual, 

biaya tetap dan biaya variabel, volume penjualan serta kondisi lingkungan 

eksternal dan internal dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki 

dan meminimumkan kelemahan atau menghindari ancaman yang timbul, 

sehingga perusahaan dapat mengoptirnalkan keuntungan atau minimal agar 

perusahaan tidak mengalami kerugian. 

Ukuran yang seringkali dipakai untuk menilai berhasil tidaknya 

manajemen suatu perusahaan adalah laba yang diperoleh perusahaan. Laba 

terutama dipengaruhi oleh tiga faktor : volume produk yang dijual, harga jual 

produk dan biaya. Biaya menentukan harga jual untuk mencapai tingkat laba 

yang dikehendaki, harga jual mempengaruhi volume penjualan, sedangkan 

volume penjualan langsung mempengaruhi volume produksi, dan volume 

produksi mempengaruhi biaya (Mulyadi, 1993). Dengan memahami pola 

hubungan di antara faktor tersebut dan dengan melihat kondisi perusahaan saat 

ini, manajemen dapat merencanakan laba yang memegang peranan penting 

dalam pemilihan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa yang 

akan datang. 
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Salah satu cara untuk menentukan perencanaan laba, volume produksi 

dan penjualan adalah dengan analisis biaya volume laba. Analisis ini 

menjelaskan hubungan antara biaya dan kapasitas dengan laba serta 

merupakan faktor penting dalam beberapa keputusan, termasuk pemilihan jenis 

produk, penentuan harga produk, strategi pemasaran dan pemanfaatan fasilitas 

produktif. Analisis biaya volume laba memberi manajer suatu alat untuk 

menetapkan cara bertindak yang akan meningkatkan keuntungan. 

B. Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka geladikarya ini mencoba 

mengkaji kemungkinan penerapan analisis biaya volume laba dikaitkan dengan 

kondisi perusahaan saat ini untuk membantu perencanaan laba perusahaan. 

Untuk mengarahkan penulisan geladikarya ini sesuai dengan permasalahannya 

maka perumusan masalah yang ditetapkan sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perencanaan laba perusahaan. 

2. Bagaimana kinerja bisnis perusahaan saat ini. 

3. Bagaimana strategi perencanaan laba yang diterapkan pabrik minyak kayu 

putih dalam Administratur Wilayah Indramayu. 

C. Tujuan Geladikarya 

Berdasarkan masalah yang telah ditetapkan di atas maka tujuan 

geladikarya adalah memberikan kontribusi bagi manajemen dalarn proses 

penyusunan anggaran dalam perencanaan laba jangka pendek. Dengan 

demikian maka hal-ha1 yang perlu diketahui adalah sebagai berikut : 

1. Menelaah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi perencanaan laba. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan kinerja bisnis perusahaan. 
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3. Menyusun alternatif strategi perexahan laba berikut irnplikasinya dalarn 

rangka rneningkatkan kinerja bisnis perusahaan. 

D. Manfaat Geladikarya 

Geladikarya ini diharapkan dapat rnernberikan rnasukan bagi rnanajernen 

sebagai salah satu pertimbangan dalarn rnenetapkan kebijakan dan strategi 

dalarn rnerencanakan laba. Sedangkan bagi peserta geladikatya, sebagai sarana 

untuk rnengaplikasikan rnanajernen strategi dan akuntansi rnanajernen dalarn 

rnerencanakan laba. 

E. Ruang Lingkup Geladikarya 

Ruang lingkup geladikarya ini adalah studi kasus yang dilakukan di Pabrik 

Minyak Kayu Putih (PMKP) dalarn Kesatuan Pernangkuan Hutan (KPH) 

Indrarnayu, khususnya rnengenai kondisi perusahaan dan faktor-faktor dorninan 

yang rnernpengaruhi perencanaan laba. 
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